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Πσραθέτομεν κατωτέρω. 
τ ό πλήρες κείμενον τής Πα
ραπεμπτικής Δ ια τα γή ς , ό:ά 
τής όποιας πσραπέμπονται 
Γίς δίκην/ τήν Παρασκευήν 
2 /  Μ αοτίου, ενώπιον του 
Έ κτα κτου  Σ τρατοδ ικε ίου  Ά  
ττινών. 35 άτομα, τα  όποια 
άπετέλουν την παράνομον, 
συνωμοτικήν καί αντεθνικήν 
όργάνωσιν ί/πό την επωνυμί
αν « Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Α 
ΜΥΝΑ».

♦ ΑΠΛΕΣ Α ) ΓΡ ΑΦ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
APIO. ΠΡΩΤ. 181)70 
ΑΡ?9. Β.Υ. 82)70

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -- ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ 
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3 70 αναφορών τής ‘ Υποδ)νσεως ’ Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης 
ύιταοληΟείσας Ήμίν ποινικός διχογρα 
οίος κατά των:

1 ΙΟΡΣΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του ’ !αρδάνου, γεννηθέντος τό έτος 
ί Γ;0 i ¿v Κωνσταντινουπόλει, κατοίκου 
Π. Ψυχικού — ' \παρυλλίδος 19, ' Αν
τίο νρατήγου έ,ά.

ΤΣΛΓΚΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΏΤΟΥ 
του Κων) νου, γεννηθέντος τό λος 
1925 εν Άθήναις, κατοίκου Π. Ψυ
χικού - Ναρκίσου 50, Μηχανολόγου 
- ’ I ί\ε κτρολόyou.

3 .~  ΛΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΠΑΝΛΓΙΩΤΟΪ
*ου Λασκάρεως, γεννηθέντος .ο έ
τος “ S21 εις Γκορυτσά — Λακεδαί- 
•μονύς, κατοίκου Αθηνών, οδός Κύ
πρου 65, λογιστου.

i. -  Γι ΡΩΤΟΠ Α Π Π Α ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΟΥ£ του θεοδώρου, γεννηθέντος τό 
έ>.'% 1920 εις ’ Αθήνας, κατοίκου Π. 
Φανό ,Όυ — Τρίτωνος 69, δικηγόοου.

5. " ΚΩΝΣΤΑΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ του Άνδρέου^ γεννηθέντος τό 
έτος 1342 έν Κρεστένοις — ’Ηλείας.

i κσ :οί .ου ’ Αθηνών, όδός Θηβών 197, 
F φυιτςί'ΰ .

6. — KOΝΑΡΗ ΛΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
τυυ Γεωργίου, γεννηθέντος τό έτος 
1541 ele ’ Αθήνας, κατοίκου ‘ Ε κα
λής -  Αττικής, όδός Κσστρίου 30,
δικηγόοου,

' .  ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, του
•Ιωάννου. γεννηθείσης τό έτος 1935 
είς Πάτρας, κατοίκου ’Αθηνών — 
Μαρμαρά 13 — 15, υπαλλήλου OTE.

8 -  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
τοΟ Παναγιώτου, γεννηθέντος τό  έ
τος 1930 εις Πύργον — Ηλείας, κα
τοίκου ’Αθηνών — Δημητ* ακοπούλου 
89. οικονομολόγου, τέο>ς καθηγητού 
Π άντε ίου Σχολής.

9. ΔΕΛΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του 
Σωτηρίου γεννηθέντος τό έτος 1923 
εις Άκράταν Αίγιαλείας, κάτοι
κου ’ Αθηνών, όδός Ζωοδόχου Πηγής 
43. δικηγόρου.

10. -  Ρ ΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του
Κ «ν ί ίόο . γεννηθέν τος τό  έτος 1931 
ώς Αμφιλοχίαν Αίτωλ)νίας, κατοί
κου Αθηνών, όδός ΉριδανοΟ 12, δί
κηνόσου.

1 1 . - ΜΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α
ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ τού ’ Αντωνίου, γεννη-
θένετ; τό έτος 1 922 εις ’ Αθήνας, κα- 
τοιοω. Ά?ηνών, όδός Μαυρομμαπαί- 
ων 43. δικηγόρου '■·- ύφηγητοΰ Πανε
πιστημίου ’ Αθηνών.

- ΣΤΑΡΑΚΗ ΙΩΛΝΝΟΥ του Βα 
<5ίλε«.ου. γεννηθέντος τό έτος 1941 
fu  Αθήνας. ατοίι*ου Λύχ — Βανδέ- 
σς - Γαλλίας /οί ποοσωρινώς κατοί 
χου Φιλοθέης, όδός Κ ιφισίσς 96, δη- 
μοαιογράΦΟυ. ______ ___ . _ __

33.- ΚΟΥΒΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Εύσταθίου, γεννηθέντος τό έτος 
1936 είς Μαυρομμάτιον — Μεσσηνί
ας. κατοίκου Ν, Ψυχικού — Τερτσέ- 
τη 6, τέως είσηγητού Συμβουλίου Έ  
πικρατείας.

39. — ΣΗΜΙΤΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ τού Γε
ωργίου, γεννηθέντος τό έτος 1936 
εί» ’ Αθήνας, κατοίκου ’Αθηνών, Ξαν- 
θίππου 3, δικηγόρου.

40. — ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ τού 
Κων)νου, γεννηθέντος τό έτος 1933, 
είς ’ Αθήνας, κατοίκου ’Αθηνών. Χάρι- 
τος 25 ή Π. Φαλήρου — Μουσών 31. 
Καναδά, αρχαιολόγου/

41. -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
— ΚΩΝ) ΝΟΥ τού ’ Αντωνίου, γεννηθέν 
τος τό έτος 1934 εις ’ Αθήνας, κα
τοίκου ’Αθηνών, Αιτωλίας 30, ήδη 
έφοπλιστού.

42.— ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
συζ. τού Νικολάου, τό γένος Ζαχαρι- 
άδ-ου Άλεξάνδοου, γεννηθείσης τό έ
τος 1931 είς Θεσσαλονίκην, κατοίκου 
’Αθηνών - Αιτωλίας 30. ήδη Κανα
δά. αρχαιολόγου.

43. ΞΑΝΘΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
Σπυρίδωνος, γεννηθέντος τό έτος 
1926 είς ’ Αθήνας, κατοίκου Αθηνών, 
Βουρναζου 29, υπαλλήλου Τραπέζης 
τής ‘ Ελλάδος.

44 . -  ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ή ΔΕΛΒΕΤΟ- 
ΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ’Αθανασίου, 
γεννηθέντος τό έτος 1931 είς Αθή
νας. κατοίκου Π. Φαλήρου, όδός 
’Αμφιτρίτης 3. οικονομολόγου.

45. — ΣΠΥΛ1ΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
θεοδώρου, γεννηθέντος τό έτος 1942 
είς Καλαμάταν, κατοίκου ’Αθηνών— 
Φρειδερίκου Σμίθ 22, πτυχίου χου
Παντειου.

46. —ν ΓΟΥΕΓΚΕΡ (\VENCER) ΑΛ- 
ΛΑΝ -- ΜΑΛΚΟΜ τού Σαμουέλ, γεν
νηθέντος τό έτος 1939 είς Ν. ‘ Υόρ- 
κήν — ΗΠΑ, κατοίκου Αθηνών — 
Δαφνομήλη 12, καθηγητού ’ Αγγλι
κής, ’ Αμερικανού υπηκόου.

47. — ΔΕΛΟΥΔΑ 1ΩΑΝΝΟΥ τού Γε 
ωργίου. γεννηθέντος τό έτος 1939 
είς ’ Αθήνας, τέως κατοίκου ’ Αθηνών 
καί ήδη Γαλλίας (Παρισίων), σπου- 
δαστού κτηματιού.

48. — ΣΤΑΙ \ΟΥ ή ΣΤΑΘΗ ΑΣΤΕ
ΡΙΟΥ τού Σταύρου, γεννηθέντος τό 
έτος 1 909 είς Θεσσαλονίκην, τέως 
κατοίκου ’ Αθηνών — Έρμού 44 καί 
ήδη εξωτερικού, δημοσιογράφου.

49. — Π Α Π Α Σ Π ΗΑIΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΠΗΛΙΟΥ ή ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ τού Γε
ωργίου, γεννηθέντος τό έτος 1928 
είς ’ Αθήνας, τέως κατοίκου ’Αθηνών 
καί ήδη Γαλλίας (Παρισίων) οικονο
μολόγου.

50. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΜΝΟΥ 
τού ’Αθανασίου, γεννηθέντος τό έτος 
1944 είς ’ Αθήνας, τέως κατοίκου ‘ Α
θηνών — /Μπουμπουλίνας 5 καί ήδη 
Δυτ. Βερολίνου

51. — ΚΡΙΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ή-
λία. γεννηθέντος τό έτος 1936 είς 
’ Αθήνας, τέως κατοίκου ’ Αθηνών — 
Λυκαβηττού 5 καί ήδη Λονδίνου, οι
κονομολόγου. „  „

52. - Π  ΑΜΝΟ Π ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
άγνακττο-η* λοιπών στοιχείων, λέκτορος 
Πανεπιστημίου έν ’ Αγγλία.

53. - ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
αού Στσματι^υ. γεννηθέντος τό έτος 
1925 είς Ά^ήν'ας. τέως κατοίκου ‘ Α
θηνών καί ήόπ Λονδίνου, εμπόρου.

54. — ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΩΝ) ΝΟΥ τού Πα 
ναγιώτου, γεννηθέντος τό έτος 19 33 
είς ’ Εξοχικόν — Τριφυλίας — Μεσ
σηνίας. τέως κατοίκου Αθηνών — 
Κάδρου 16. καί ήδη ΗΠΛ.

55. - ΗΤΑΣΣΕΝ ΖΥΛ. άγνωστων 
λοιπών στοιχείων, Άμερικανοε£ραίου 
σκηνοθέτου κινηματογράφου.

56. - ΧΑΝΚ (Χ ΑΝ Ο  "Αγγλου υ
πηκόου. άγνωστων λοιπών στοιχείων

καί 57. ΡΟΤΖΕΡΣ ΓΟΥ Ι ’ΛΙΑΜ 
ΑΝΤΟΝΥ, ’’Αγγλου υπηκόου, άγνω
στον λοιπών στοιχείων, κατηγορούμε 
νων απάντων μεν έπί παρα2-ασπ. τού 
άρθρου 2 Α.ίΝ. 509)1947 κατ’ έξα- 
κολούθησιν έν συναυτουργία.

η  ϊ

272 παρ. Ι.Π Κ.).
’Επειδή a l προμνημονευθείσαι ποι

νικοί δικογραφίαι, άψορώσαι εγκλή
ματα συναφή ώς έκτελεσθέντα ύπό 
των αυτών προσώπων, δέον νά ένω- 
θώσιν λόγω συνάφειας.

’ Επειδή, κατ’ άρθρ. 5 ν. ΔΞΘ) 
1912, τά στρατιωτικά δικαστήρια 
τυγχάνουν αρμόδια, άνεξαρτήτως ί- 
διότητος τού αυτουργού ή σύνεργού, 
δι’ άπαντα τά  κατά τής άσφαλείας 
τού Κράτους, τού Πολιτεύματος καί 
τής δημοσίας Τάξεως καί Ειρήνης 
έγκλήματα.

’Επειδή άναμψηρίστως τά, δι’ α 
διώκονται έν προκειμένω οΐ κατηγο
ρούμενοι. έγκλήματα στρέφονται κα
τά τε τής άσφαλείας τού Κράτους, 
τού Πολιτεύματος, τής δημοσίας Τά
ξεως καί Ειρήνης, επεται ότι αρμό
διον πρός έκδίκαοιν τούτων τυγχά
νει τό 'Έκτακτον Στρστοδικεΐον Α
θηνών. εϊτε ταύτα έτελέσθησαν είς 
τήν εδαφικήν περιφέρειαν τούτου εί
τε είς τήν αλλοδαπήν, κατ”  άρθρ. 
251 Σ.Π.Κ.

’Επειδή, άλλως άπαντα τ ’ ανωτέ
ρω εγκλήματα τυγχάνουν συναφή, 
κατ’ άρθρ. 129 Κ.Π.Δ. καί 434 Σ. 
Π.Κ. ύφίσταται δέ χαί συναιτιότης 
μεταξύ των κατηγορουμένων, τυγχά
νει ωσαύτως αρμόδιον τό ώς εϊρητσι 
’Έκτακτον Στρατοδ'κεΐον ’ Αθηνών κα
τά τάς συνδεδυασμέναο διατάξεις των 
άρθρ. 5 ν. ΔΞΘ) 1912 καί 125. 129 
καί 130 Κ.Π.Δ.

Επειδή εκ τού περιεχομένου των 
άνωτέρω δικογραφιών καί δή έκ των 
καταθέσεων των ενόρκων: έξετασθέν- 
των μαρτύρων καί των λοιπών εγ
γράφων έν συνδιασμώ καί πρός τας 
άπολογίας των κατηγορουμένων ε
παρκείς καί άποχρώσαι προέκυψαν εν
δείξεις ίκαναι όπως στηρίξουν δημο
σία έπ’ άκρυατηρίω κατηγορίαν κατά 
των τριάκοντα πέντε (351 πρώτο>ν κα 
τηγορου.μένων επί ταίς άποδιδομέναις 
έκάστω ανωτέρω άξιοποίνοις πράξεσι. 
τελεσθείσαις έν Άθήναις καί αλλα
χού κατά τό άπό τού ’ Ιανουάριου 
τού 1968 μέχρι καί του Αύγουστου 
του 1969 χρονικόν διάστημα, προ- 
φλεπομέναις καί τιμωρουμέναις υπό 
των άρθρ. 8 περ. α, 12, 26 παρ. Ια, 
27 παρ. 1, 42 παρ. 1, 45, 46 παρ. 
Ια , 83, 94 παρ. 1 καί 2, 98, 264 
περ. α ' καί θ ',  270 περ. α καί δ, 
272 πσρ. 1, 309 έν συνδ. 308 παρ. 
Ι.Π .Κ. άρθρ. 2 παρ. 1 καί 2 έν συνδ. 
πρός τό  άρθρ. 1 Α.Μ. 509)1947 ώς 
έτροποπ. υπ’ άρθρ. 6 ν.δ. 4234) 
1962, άρθρ. 1, 2 καί 3 Α.Ν. 611)
1 968 καί άρθρ. 5 τού ν. Δ^Θ)1912, 
δέον όπως πασαπεμφθώσιν ούτοι ένώ- 
πιον τού Εκτάκτου Στρατοδικείου 
Αθηνών, Τνα δικασθώσιν έπί ταύ- 
ταις.

’ Επειδή, έξ άλλου, έκ τής διενερ- 
γηθείσης προανακρίσεως δεν προέκυ
ψαν άποχρώσαι ενδείξεις ένοχής τών 
έκ τών κατηγορουμένων 1) ΜΛΝ1Α- 
ΤΕΛΛΗ Σταυρου καί 2) Φ Ά Δ Ι ΣΑ
ΚΟΥ Δημητρίου έπί τη άποδιδομένη 
αύτοΐς άξιοποίνω πράξε* τής παρα- 
βάσεως τού άρθρ. 2 Α.Ν. 509) 1 947, 
δέον όπως μή γίνη κατηγορία κατ’ 
αυτών έπί ταύτη.

’ Επειδή ή άποδιδομένη ωσαύτως 
είς τον έκ τών κατηγορουμένων ΜΑ- 
Ν ι AT ΕΛΛΗ Ν Σταύρον αξιόποινος πρά 
ξις τής απείθειας εις Δ )γή ν της Στρα 
τιωτικης Αρχής και δή είς την υπ' 
άριθ. 1 πσρ. 6) 1967 προκηρυξιν Α ) 
ΓΕΣ. συνισταμένη είς την κατοχήν ε
ρασιτεχνικού ραδιοφωνικού σταθμού 
άνευ άδειας τής άρμοδίας 'Αρχής 
καί τελεσθεισαν εν Άθήναις τόν Σε
πτέμβριον του 1 967, ήμνηστεύθη δυ
νάμει τής ! ΣΤ) 23.1 2.1 967 Συντακτι
κής Πραξεως, δέον όπως παύση ορι- 
στικώς ή κατα τού έν λόγω κατηγο
ρουμένου ποινική δίωξις έπί τη πρα- 
ξει ταύτη.

Νέα δικογραφία
Επειδή οϊ ετεροι κατηγορούμενοι

Αθηνών, όδός Ζωοδόχου Πηγής 4:
δικηγόρον.

10) ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΟΝ το
Κων)νου, γεννηθέντα τό έτος 193* ·ί 
Αμφιλοχίαν Αίτωλ)νίας, κάτοικον V 

θηνών, όδός ΉριδανοΟ 22, όικηγε 
ρον.

1J) ΜΑΓΚΑΚΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ - Ί
ΛΕ^ΑΝΔΡΟΝ τού Άντοννίου, γεν», 
θέντα τό έτος ¡922 είς Αθήνας, κο 
τοικον Αθηνών, όδός Μαυρομματα 
ων 43, δικηγόρον — υφηγητήν Rgve 
πιστημίου Αθηνών.

12) ΣΤΑΡΑΚΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ το 
Βασιλείου, γεννηθέντα τό έτος 194 
είς Αθήνας, κάτοικον ΛΥΚ — ΒΑ^ 
ΔΕ ΑΣ Γαλλίας καί προσωρινά) 
κάτοικον Φιλοθέης, όδός Κηφισία 
96, δημοσιογράφον.

13) ΛΟΥΚΑ Ν ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ το 
Λουκά, γεννηθέντα τό έτος 1939 εί 
Πύργον - ’Ηλείας, χάτοικον Ά6.] 
νών, όδόο Κόδρου 5. χηαικόν.

J 4 > ΚΟΜΠΟΙ ΙΑΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗ! 
τού Ποναγιώτου, γεννηθέντα: τό έτο 
1 936 ε’ς Ναύτλιον, κάτοικον Άθη 
νών. 3.·ος Αντιόχειας 21—23. τέω 
οικονομικόν υπάλληλον τού OTE.

15) ΚΩΤΣΑΚΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ τ«: 
Παναγιώτου, γεννηθέντα τό έτο 
1 934 είς Εξοχικόν — Τριφυλίας. κα 
τοικον Περισσού -  Αττικής. ό0Ό 
Προύσσης 1. οδηγόν αύτοχινήτου.

16) Μ1ΧΑΛΑΚΕΛΝ ΑΝΤΩΝΙΟ? 
τού Χρήστου, γεννηθέντα τό έν> 
1 936 είς Φιλιατρά — Μεσσηνίας, κά 
τοικον Σύρου - Κυκλάδων, τέ< ν 
πρώτο δίκην.
' 17) ΜίΧΑΛΑΚΕΛΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ'

του Χρήστου. γεννηθέντα τό έτω 
1939 εΐτ Φιλιατρά — Μεσσηνίας, u  
τοικον ' Λ ( η νών. όδός Γρηγορίου Κι: 
δωνίών Ιό, τέ.ος πάρεδρον παρά πρ; 
τοδίκα , .

¡o i , ' > ,'λ λ  ΓΗΝ ΚΩΝ)NON tai
Π ανα γ  ion ου, γεννηθέν a τό έτ·:··
1 933 είς Λεοντάριον - Αρκαδίας 
κάτοικο'. Πει »ιιώς. ό·5ός Ροδόπ ,ι 
101. τέως ύττάλληλον ΔΕΗ.

19) ΦιΛΙΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ του Ί  
ωάννου. γ εννηθέντα τό έτος 1929 ε j 
Α θήνας, κάτοικον Αθηνών, όδός ca 
ναο'.ωτών 27. ήλεκτρολόγον - νηχα 
νολόγον.

20) ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΝ ΚΩΝ)ΝΟ?
τού ’Αντωνίου, γεννηθέντα το 
1 936 είς Δάρναξ —· Αρκαδίας, κα 
τοικον Αθηνών, όδος Σπετσών >62 
ηλεκτρονικόν.

21) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΓΗ ΠΕΤ^Ο?
τού Σπυρίδωνος, γεννηθέντα τό 
1 928 είς ’ Αλεξάνδρειαν — Αίγύπτγ'■ 
κάτοικον Αθηνών, όδός Πρατίνου 5ί 
καθηγητήν Γαλλικής.

22) ΣΤΑΥΡΟ Π ΟΥΛΟΥ BLNírT ί ΑΓ 
— ΜΑΡΙΑΝ τού Κων)νσυ, γε-νη,·:.-.. 
σαν τό ετος^1934 είς. Αθήνας, κα 
τοικον Αθηνών, όδός Τυδέος 7 -- ■ 
δικηγόρον.

23) ΚΟΣΜΑ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΝ του ϋοί
σιλείου. γεννηθέντα τό έτος 1933 εκ 
Αθήνας, χοποικον Αθηνών, όδός Συ 
ρου 1 i . τέως εισηγητήν τού Τ-υμδου 
λίου Επικράτειας.

24) ΠΑΠΑΖΗΣΗΝ ΒΙΚΤΩ^Α τσί 
’ Αργυρίου, γεννηθέντα τό έτος 19 31 
είς Αθήνας, κάτοικον ’Αθηνών, 6δόι 
Άλεξανδρουπόλεως 4δ. εκδότην.

25) ΔΡΟΥΤΣΑΝ ΚΩΝ)NON xcí 
Νικολάου, γεννηθέντα τό έτος !9 " \ 
είς Τρίπολιν — Άρκαόίσς. κάτοικοι 
Αθηνών, άδός Γ. Ζωγράφο·.1 39, toa 
πεζικόν υπάλληλον.

26) ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΝ Gl:0*AfíH> 
τού Γεωργίου, γενντ?^ετα τι) έτσι 
1937 εις ^Περδικάκι - Αίτω.\)νι·χς 
κάτοικ^>ν ’ Αθηνών, όδός_ ΔεΛηγίνίργί 
15 — 17, άσκούμενον ό'.κηγόρον.

27) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΝ ΛΙΧλΗΛ το·: 
Γεωργίου, γεννηθέντα r.· έτος 19'-€ 
ειζ ’ Αμπελώνα — Ήλε-.ας, κάτοικοι 
'Αθηνών, όδός Εσπερίδων 10,
%ητή ν Π άντε íc υ Σχ.«· λτ̂ ς.

26) ΓίΑΚΟΝ ΘΕΟΦΑΝΗ Ν του 
σιλείου. γεννηΡ; ν^α τό έτος 194,¿ 
Παρδαλίτση — ' i ωαννίνων, κάτοο;. ·, 
Αθηνών, όόός Ά γ ιου  Νικολάου i y 
φοιτητήν Π άντε ίου.

ÓQ» « ά τ ι  Λ Ε Ι Ο Υ  ΙΟΑΝΝΗΓί  *«,*



ο'.λζήν. νενΛ^Ι'Τος ^ ο ς  ^  94Τ 
εις Ά  λ^ας. κνβοίκού /^κ \  Βανδέ- 
« ς  -- ΓαΝλίας ^<χ^^οοσω^ν©ε κατοί 
κου Φιλοθέης όδός η^ηφισίακ; yls, δη-
μοαιογράτφουΤ^

13. ' ΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ τοΟ
ουκά. γεννηθέιτος τό έτος 1 939 εις 

Πύο- ον ~  Ηλείας. κάτοικου Αθη
νών. οδός Κάδρου 5. χημικού.

14 ΚΟ.ΜΠΟΤΙ ΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. 
του Παναγιώτου. γεννηθέντος τό έ
τος 1936 εις Μαύπλ».ον. κοτοίχου ’ Α
θηνών. οδός ’ Αντιόχειας 21—23. τέ
ως οικονομικού υπαλλήλου τού OTE.

'15. ΚΩΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
Παναγιώτου. γεννηθέιτος τό έτος 
1 934 εις 'Εξοχικόν — Τριφυλίας. κα 
τοικου Περισσού - ’ Αττικής, οδός 
Ποούσσης 1. όδηνοΟ αυτοκινήτου.

15. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του 
Χοήστου. γεννηθέντος τό έτος 1936 
εις Φιλιατρά - Μεσσηνίας, κατοίκου 
Σύρου — Κυκλάδωνκ τέως πρωτοδί- 
κου.

17. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
του Χρήστου, γεννηθέντος τό έτος 
1 939 εις Φιλιατρά — Μεσσηνίας, κα
τοίκου 'Αθηνών, όδός Γρηγορίου Κυ
δωνιών 18, τέως παρέδρου παρά 
Πρώτο δ-καις.

i 8. — ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝ) NOY τού Πα- 
ναγιώτου, γενιηθίντος τό έτος 1933 
εις Λεοντάριον — 'Αρκαδίας, κατοί
κου Πειραιώς, όδός Ροδόπης 101. 
τέως υπαλλήλου ΔΕΗ.

19. — ΦΙΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τού Ί -  
ωάννου, νεννηθέντος τό έτος 1929 
εις Αθήνας, κατοίκου ’ Αθηνών, ό
δός Φαναριωτών 27, ήλεκτρολόγου - 
μηχανολόγου.

20. -  ΤΣΑ.ΚΑΡΕΣΤΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ
τού ’Αντωνίου, γεννηθέντος τό έτος 
1936 εις Δάραν — ’Αρκαδίας, κα
τοίκου ’Αθηνών, όδός Σπετσών 102, 
ηλεκτρονικού.

21 - Π Α Π ΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
του Σπυρίδωνος, γ-εννηθέντος τό έτος 
1 928 είς ‘ Αλεξάνδρειαν — Αίγυπτου, 
κατοίκου ’ Αθηνών, όδός Πρατίνου 
55, καθηνητού Γαλλικής.

22. — ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥΑ.ΟΥ ΒΕΝΕΤΙ
ΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ τού Κων) νου, γεννη-

[θείσης τό έτος 1934 είς ’ Αθήνας^ κα
τοίκου ’Αθηνών, όδός Τυδέως 7—9, 
δικηγόρου.

23. — ΚΟΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ τού Βα
σιλείου, γεννηθέντος τό έτος^ 1933 
είς ’ Αθήνας, κατοίκου ’ Αθηνών, ο
δός Σύρου 11. τέως είσηγητού τού 
Συμβουλίου ’ Επικράτειας.

14. ΠΑΠΑ7.ΗΣΗ ΒΙΚΤΩΡΟΣ τού 
Αργυρίου, γεννηθέντος τό έτος 1937 
είς Αθήνας, κατοίκου ’Αθηνών, όδός 
Άλεξανδρουπόλεως 48, έκδοτου.

25. -  ΔΡΟΥΤΣΑ ΚΩΝ) NOY του Νι
κολάου, γεννηθέντος τό έτος 1935 είς 
Τρίπολιν — ’ Αρκαδίας, κατοίκου 'Α 
θηνών, όδός Γ. Ζωγράφου 39. τρα
πεζικού ύπαλλήλου.

26. — ΜΑΤΣ! ΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 
του Γεωργίου, νεννηθέντος τό έτος 
193? είς Περδικάκι — Αίτωλ)νίας, 
κατοίκου ’ Αθηνών, όδός Δεληγιώρ- 
γη 15—17, άσκουμένου δικηγόρου.

77.— ΜΙΧΟ Π ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του 
Γεωργίου, γεννηθέντος τό  έτος 1940 
είς ’ Αμπελώνα — ’Ηλείας, κατοίκου 
’ Αθηνών, όδός ‘ Εσπερίδων 10, φοι- 
τητοΰ Παντείου Σχολής.

28. — ΠΑΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τού 
Βασιλείου γεννηθέντος τό έτος 1942 
έν Πο-ρδαλίτση - Ίωαννίνων, κατοί
κου Αθηνών, όδός 'Αγίου Νικολάου 
23. γοιτητού Παντείου.

29. — ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τού 
Νιχολάου, νεννηθέντος τό έτος 1942 
είς Πειραιά, κατοίκου Πειραιώς, ό
δός Κουντουριώτου 227, βοηθού κα- 
θηγητου.

?0.— ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ τού
Φραγκίσκου, γεννηθέντος τό έτος 
'932 είς Πειραιά, κατοίκου Πειραι
ώς. όδός Βαλανίου 8, εμπορικού αν
τιπροσώπου.

31.— ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΤΡΟΥ τού
Στυλιανού, γεννηθέντος τό  έτος 1941 
είς Πειραιά, κατοίκου Πειραιώς, ό
δός Τζαβέλλα 30. ψοιτητού Φυσικο
μαθηματικής.

37. ΜΙ ΣΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
τού Μιχαήλ, γεννηθείσης τό έτος 
194 3 είς Αθήνας, κατοίκου Αθηνών 
όδός Βαϊνδηρίου 27, ίδιωτ. υπαλλή
λου.

3 3. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ
ΝΟΥ του Αλεξάνδρου, γεννηθέντος τό 
έτος 1 924 είς Σσμυθράκην, κατοίκου 
’ Αθηνών, όδός Βουκουρεστίου 42, ι
ατρού · πλαστικού χειρουργού.

34. — ΠΑΠ ΑΜΑΡΓΑέΉ ΘΕΟΧΑ
ΡΟΥΣ τού Μόργαρη. γεννηθέντος τό 
έτος 1 938 είς Αίγυπτον, κατοίκου 
’Αθηνών', όδός Τρικάλων 14 — 16, 
οικονομολόγου.

35. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕ
ΛΟΥ τού Ευστρατίου, γεννηθέντος τό 
έτος 1 937 είς Μυτιλήνην, κατοίκου 
Πειραιώς, όδός Καραϊσκάκη 99. τέ
ως τεχνικού OTE.

36. — MANIΑΤΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ τού 
Αποστόλου, γεννηθέντος τό έτος 
1 939 είς Μυτιλήνην, κατοίκου ’ Αθη
νών, όδός Ά τθίδων 62 — Καλλιθέα, 
τέως ύπαλλήλου OTE.

37. — ΦΪΛΛΙΣέ ΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
τού Φιλοποίμενος, γεννηθέντος τό  έ-

/Λ i i I 1 ■ ι , 1 * y y < ■·» ̂ ι  ■ -——̂ --- > —
στω%Νλοιπών ¡ί^οιχει^. κατηγορούμε 
νων ατδ^των μένΟπι παρα^σει του 
άρθρου 2ÑA.N. 5(TSO194'^κα*γ έξα- 
κολούθησιν συναΐΛρυργιά.

Αί κατηγορίαι
Των 1) ΙΟΡΔΑΝίΛΟΥ ΓΕ2ΡΓΙ- 

ΟΥ καί έπί ήθική αυτουργία κατά 
συρροήν καί συναυτουργίαν είς εκρή
ξεις. απόπειρας εκρήξεων' καί απόπει
ρας εμπρησμών. 2) ΤΣΛΓΚΑΡ/χΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ καί έπί ηθική αυτουρ
γία  κατά συρροήν καί συναυτουργί
αν είς εκρήξεις, απόπειρας εκρήξεων 
καί άποπείρας έμπρησμών, 3) ΚΩΝ- 
ΣΤΑ ΝΤΟ Π ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί έ
πί ήθική αυτουργία κατά συρροήν 
καί συναυτουργίαν είς έκρήξεις, α
πόπειρας εκρήξεων καί απόπειρας 
εμπρησμών, 4) ΚΟΝΑΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕ
ΝΟΥΣ καί έπί α ) ήθική αυτουργία 
κατά συρροήν καί συναυτουργίαν είς 
εκρήξεις, απόπειρας εκρήξεων καί ά- 
ποπ€ίρας εμπρησμών καί 6) παραβά- 
σει περί τάς έκρηκτικάς ϋλας (άοθρ. 
272 παρ. Ι.Π .Κ .), 5) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ καί έπί α) ηθική αυ
τουργία είς έκρηξιν καί είς άποπεί- 
ρας εμπρησμών, δ) απόπειρα εμπρη
σμού κατά συναυτουργίαν καί γ ) πα- 
ραδάσει περί τάς έκρηκτικάς ϋλας 
(άρθρ. 272 παρ. Ι.Π .Κ .), 6) ΔΕ- 
ΛΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ καί έπί από
πειρα έμπρησιιοϋ κατα συναυτουργί
αν, 7) ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ καί 
έπί απόπειρα έμπρησμού κατά συναυ
τουργίαν, 8) Μ Λ ΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
— ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καί έπί α) ήθική 
αυτουργία είς εκρηξιν καί απόπειρας 
εμπρησμού κατά συναυτουργίαν καί 
δ) παραδάσει περί τάς έκρηκτικάς 
υλας (άρθρ. 272 παρ, Ι.Π .Κ .), 9) 
ΣΤΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ καί έπί α ) έκ- 
ρήξεσι κατά συρροήν καί συναυτουρ
γίαν, δ) άποπείρα έκρήξεως κατά 
συναυτουργίαν, γ )  άποπείρα έμπρη
σμού κατά συναυτουργίαν, δ) παρα
βιάσει περί τάς έκρηκτικάς ϋλας (άρ. 
272 παρ. Ι.Π .Κ .), ε) έπικινδύνοις 
σωματικαΐς δλάδαις κατά συρροήν 
καί συναυτουργίαν καί σ τ) παραδά- 
σει τού Α.Ν. 61 1)1 968 «Περί άπα- 
γορεύσεως κατοχής πυροδόλων ό
πλων». 10) ΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
καί έπί α ) έκρήξεσι κατά συρροήν, 
δ) άποπείρα έκρήξεως. γ )  παραδά- 
σει περί τάς έκρηκτικάς ϋλας κατά 
συναυτουργίαν (άρθρ. 272 παρ. I. 
Π .Κ.), δ) έπικινδύνοις σωματικούς 
δλάδαις κατά συρροήν καί ε) πα- 
ραδ. Α.Ν. 611)1968 «περί άπαγο- 
ρεύσεως κατοχής πυροδόλων όπλων», 
11) ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ καί 
έπί α ) έκρήξεσι κατά συρροήν καί 
συναυτουργίαν καί δ) άποπείραις εκ
ρήξεων κατά συρροήν καί συναυτουρ
γίαν. 12) ΚΩΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
έπί α) έκρήξει κατά συναυτουργίαν 
καί δ) άποπείραις εκρήξεων νατά 
συρροήν καί συναυτουργίαν. 13; Μί- 
ΧΑΛΑΚΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ καί επί rapα- 
δάσει περί τάς έκρηκτικάς ϋ.\ας 
(άρθρ. 272 παρ. Ι.Π .Κ.) καί δ) πα- 
ραδάσει Α.Ν. 511)1968 «περί άπα- 
γορεύσεως κατοχής πυροβόλων ό
πλων». 14) ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝ)NOY και 
έπί α) παραδάσει περί τάς έκρηκτι
κάς ϋλας (άρθρ. 272 παρ. Ι.Π .Κ.) 
καί β) άποπείρα έκρήξεως, 15) ΦΙ
ΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καί έπί α ) παρα- 
δάσει περί τάς έκρηκτικάς ϋλας 
(άρθρ. 272 παρ. Ι.Π.Κ.) καί δ) ή- 
θικη αυτουργία είς άπόπειραν έκρή
ξεως. 16) ΓΙΑΓΙ ΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ
ΤΡΟΥ καί έπί α ) παραδάσει περί 
τάς έκρηκτικάς υλας (άρθρ. 272 παρ. 
Ι.Π .Κ .) καί δ) παραδάσει Α.Ν. 
611 ) 1 968, 1 7) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ BE 
NETIΑΣ -  Μ ΑΡΙΑΣ καί έπί α) έκ- 
ρήξει κατά συναυτουργίαν, δ) άπο
πείρα έκρήξεως κατά συναυτουργίαν, 
γ )  παραδάσει περί τάς έκρηκτικάς 
ϋλας κατά συναυτουργίαν (άρθρ. 272 
παρ. Ι.Π .Κ.) καί δ) έπικινδύνοις σω 
ματικαΐς δλάδαις κατά συρροήν καί 
συναυτουργίαν, 18) MANI ΑΤΕΛΛΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥ καί έπί άπειθεία είς Δ ) 
γην Στρ)κής Αρχής, 19) ΚΟΥΒΕΛ- 
ΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ καί ’’’επί α) ήθική 
αυτουργία είς έκρήξεις, άποπείρας 
έκρήξεων, καί άποπείρας έμπρησμών 
κατά συρροήν καί συναυτουργίαν καί 
δ) παραδάσει περί τάς έκρηκτικάς ϋ
λας (άρθρ. 272 παρ. Ι.Π .Κ .), 20) 
ΣΗΜΙΤΟΥ ΚΩΝ) NOY καί έπί α ) ά
ποπείρα εμπρησμού κατά συναυτουρ
γίαν καί δ) παραδάσει περί τάς έκ
ρηκτικάς ϋλαε (άρθρ. 272 παρ. I, 
Π .Κ.). 21) ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
καί έπί παραδάσει περί τάς έκρηκτι
κάς ϋλας (άρθρ. 272 παρ. Ι.Π .Κ .), 
22) 0 1ΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -
ΚΩΝ)NOY καί έπί α) έκρήξει κατά 
συναυτουργίαν καί δ) άποπείρα εμ
πρησμού κατά συναυτουργίαν, 23) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ καί έπι 
α ) έκρήξει κατά συναυτουργίαν καί 
δ) άποπείρα εμπρησμού κατά συναυ
τουργίαν. 24) ΓΟΥΕΓΚΕΡ (WEN
GER) ΑΛΛΑΜ -  ΜΑΛΚΟΜ καί έπί 
α ) έκρήξεσι κατά συρροήν καί συν
αυτουργίαν. δ) άποπείρα έμποησμου 
κατά συναυτουργίαν χαί γ )  νπικινδό- 
νοις σωμοπικαίς δλάδαις κατά συρ
ροήν και συναυτουογίσν, 25) XAWK

’ Επειδή οΐ ετεροι κατηγορούμενοι 
ύτΓ σ ύ ζ , άριθμ. 33 μέχρι 57, συμπε- 
ριλοτα δανομένων, τυγχάνουν ψυγαδες 
και άγνωστου διαμονής ποο κύπτουν όέ 
έχ. της ένερνηθεισης προανακρισεως 
χποχρώσαι ένδείξεις ένοχης τούτων, 
έπί ταϊς, δΓ άς κατηγορούνται. α
νωτέρω άξιοποίνοις πράξεσι, δέον ό
πως, συμφώνως τώ  άρθρ. 386 παρ. 2 
Σ .Π .Κ .,' χωριζομόνης ώς πρός τού
τους τής δικογραφίας, έποτνυποδληθή 
αϋτη ‘Ημίν, μετά τήν έκδικασιν τών 
παραπεμπομενών παρόντων κατηγο
ρουμένων, διά την κατ’ σύτών άσκη- 
σιν τής δεούσης ποινικής διώξεως.

’Επειδή νόμιμος συντρέχει περίπτω- 
σις δέον όπως διαταχθή η σύλληψις 
tai προφυλάκισις τών έκ τών παρα- 
πεμπομένων κατηγορούσε νων: 1) I-
ΟΡΔΑΝ1ΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ τού Ίορδά- 
νου. 2) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΜ ΠΑΝΛΓΙΩ- 
3 ΟΥ του Κων)νου, 3) ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ τού Λασκάρεως, 4) 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ τού 
θεοδώρου. 5; ΚΩΝΣΤΑΝ ΌΠΟΥΛΟ\ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ -,οΰ Άνδρέου, 6) ΚΟ
ΝΑΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ του Γεωργί
ου, 7) ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ τού 
’ Iωάννου, 8) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΔΙΟΝΥ
ΣΙΟΥ τού Παναγιώτου, 9) ΔΕΛΟΥ- 
ΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σωτηρίου, 10) 
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ τού Κων) 
νου. 11) ΜΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ —Α
ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ τού Αντωνίου, 12) 
ΣΤΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ τού Βασιλείου. 
13) ΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Λου
κά. 14) ΚΟΜΠΟΤI ΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
του Παναγιώτου, 15) ΚΩΤΣΑΚΗ ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ του Παναγιώτου, 16) ΜΙ
ΧΑΛΑΚΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ τού Χρήστου,
17) ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τού 
Χρήστου, 18) ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝ) ΝΟΥ 
τού Παναγιο>του, 19) ΦΙΛΙΑ ΑΘΑ
ΝΑΣΙΟΥ τού Ίωάννου, 20) ΤΣΑΚΑ- 
ΡΕΣΤΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ του ’Αντωνίου, 
21) Π ΑΠ ΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ cou 
Σπυρίδωνος, 22) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ του Κων) νου, 23) ΚΟ
ΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ τού Βασιλείου, 24) 
ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΒΙΚΤΩΡΟΣ τού Α ργυ 
ρίου, 25) ΔΡΟΥΤΣΑ ΚΩΝ)ΝΟΥ τού 
Νικολάου. 26) ΜΑΤΣ ΙΟΥΔΑ ΘΕΟΦΑ
ΝΟΥΣ τού Γεωργίου, 27) ΜΙΧΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου, 28) ΠΑ
ΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ του Βασιλείου,
29) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Νι
κολάου, 30) Π Α Π ΑΔΟ Π ΟΥΛΟΥ Ίω -  
άννου, 31) ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗ θεοχά
ρους καί 32) Ν ίΤΣΟΠΟΥΑΟΥ Ευαγ
γέλου μέχρις οριστικής έκδικάσεως 
τών προκειμένων κατ’ αύτών κατηγο
ριών.

Διά ταΟτσ
Ίδόντες  καί τ ’ άρθρα 313, 314, 

383, 384, 386 Σ.Π.Κ. χαί άρθρ. 5 
καί ? ν. ΔΞΘ)Ι912 καί_ τό  Β. Δ. 
280)21.4.1957, κυρωθέν οιά τής ύπ’ 
άρ.θμ. Β)67 Συντακτικής Πράξεως.

Διατάσομεν τήν ενωσιν τών ΰπ’ 
άριθμ. 3)2)1 i 77 — 00)10.3.70, 3)
2 )  1177 — πστ) 10.3.70. 3)2)1024—
ζ> ;0.3.70, 3 )2 ) 1023 -  ζ )  1 0.3.70,
3 )  2)1177 -  ζ δ ) i 0.3.70, 3)2)1177
— S ) 1 0.3.70. 3)21 177 — ζδ ) 1 0.3. 
70, 3 )2 ) 1177 — πζ) 10.3.70, 3 )2) 
1177 — πη) 11).3.70, 3 )2)1  177πθ)
10.3.70, 3 )2 ) 1 177 -  Sa)10.3.70.
3)2)1177 — Sy)10.J..D καί 1 6745 
Φ20)Α) I ) 230) 10.3.70 συναφών δικο
γραφιών.

ΓΙαραπέμπομεν ένώπ'υν τού άκροσ- 
τηρίου του ’ Εκτάκτου Στρατοδικείου 
’Αθηνών τούς:

11 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΜ ΓΕΩΡΓΙΟΝ του
Ίορδάνου, γεννηθένιχ τό έτος 19C1 
έν Κωνσταντινουπόλει, κάτοικον Π. 
Ψυχικού — Άμαρυλλίδος 19, οτντι- 
στρατηγον έ.ά.

2) ΤΣΑΓΚΑΡΛΚΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ 
τού Κων)νου, γεννηθέντα τό έτος 
1925 έν Άθήναις, κάτοικον Π. Ψυχι
κού — Ναρκίσου 50, μηχανολόγον — 
ήλεκτρολόγον.

3) ΑΝΔΡΙΪΣΑΚΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ
τού Λατι/χάρεως, νενντιθέντα τό έτος 
1921 είς Γκορυτσά — Λακ-δαίμονος, 
κάτοικον ’Αθηνών, όδός Κύπρου 65, 
λογιστήν.

4) Γ1ΡΩΤΟΠΑΠΠΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜ
ΠΟΝ του θεοδώρου, γεννηθέντα τό 
έτος 1920 είς ’ Αθήνας, κάτοικον Π. 
Φαλήρου — Τοίτωνος 69, δικηγόρον.

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΝ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΝ τού Άνδρέου. γεννηθέντα τό 
έτος 1942 έν Κρεστένοις — ’Ηλείας, 
κάτοικον ’Αθηνών, όδός Θηδών 197. 
φοιτητήν.

6) ΚΟΝΑΡΗΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΝ τού 
Γεωργίου, γεννηθέντα τό έτος 1941 
είς Αθήνας, κάτοικον Έκάλης — 
Αττικής, όδός Καοτρίου 30, δικη
γόρον.

7) ΖΩΓΡΑΦΟΥ R ΑΣ 'Λ ! ΚΗΝ του
Ί  ωάννου, γ  ·. νηθεΐσαν τό έτος 1935 
είς Πάτρας κάτοικον Αθηνών — 
Μαρμαρά : 5—15. υπάλληλον OTE.

Κ ΑΡΑΓΙΩΡΓΑΓ: ίίΟΝΥΣ I ΟΝ
τού Ποπ'αγιώτου, γεννηθέντα τό έ
τος 1930 είς Πύργον — ’Ηλείας, κά
τοικον Αθηνών — Δημητρακοπούλου 
89. οικονομολόγον, τέως καθηγητην 
Παντ'είου Σχολής.

0\ ΑΓΑΛνΐ/ΛΝ ΓΜΜΑΝΟΥΗΛ τλΛ

'¿ ¿ ) 'ΠΑΚΟΝ ΘΕΟΦΑΝΗΧτοό βα 
σιλειδις, γεννηθέντα Τ\  ’\
Π αρδαΛί^ση —\ l  toav’i ^ v . V a m p  
Άθηνών,^όδός Ά γ ιου  Νι^λα^ηΑυ^ 
φοιτητήν Παν<ζείου. \

29) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΩΑΗΝ.ΗΝ το 
Νικολάου, γεννηθέντα τό έτος 194 
εις Πειραιά, κάτοικον Πειραιώς, ί 
δός Κουντουοιώτου 227, δοηθον ν.ζ 
θηγητού.

30) ΠΑΡΙΑΝΟΝ ΑΝΤΩΝ'ιΟΝ το
Φραγκιό του, γεννηθέντα τό έτ ; 
1 932 είς Πειραιάν, κάτοικον Πειρπ 
ώς, όδυς Βαλαντίου 8, εμπορικόν άι 
τιπρόσωπον.

31) ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΤΡΟΝ το
Στυλιανούη γεννηθέν-Γα ιό  έτο 
1941 είς Πειραιά, κάτοικον Πειραι 
ώς, όδός Τζεδέλλα 30, φοιτητη 
Φυσικομαθηματικής.

31) ΜΙ ΣΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ! 
τού Μιχαήλ, γεννη&είσαν τό έτο 
1945 είς Αθήνας, κάτοικον ’Acr 
νών, όδός Βαϊνδηρίου 27, Ιδιωτ. ί 
πάλληλον.

33) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ ΙΩΑ.ό
ΝΗΝ τού Αλεξάνδρου, γεννηθεί- 
τό έτος 1924 είς Σαμοθράκην, κα 
τοικον Άθη,ών. όδός Βουκουρε.στι 
ου 42, Ια τρ ό ν  - Γιλαστικόν χε 
ρουργόν.

34) ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΝ ΘΕΟΧΑ 
ΡΗΝ, τού Μαργαρή, γεννηθέντα τ  
έτος 1 938 είς Αϊγυττον, κάτοικο 
Αθηνών, ύδύς Τρικάλων 14— Η 
Οίκονομολονόνον καί

35) ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
τοϋ Ευστρατίου, γεννηθέντα τό έτα 
1937 είς Μυτιλήνην, κάτοικον Γιε. 
ραιώς, οδος Καραϊσκάκη 9y, τεω 
ϊεχνικόν O.r.c.., ϊνα δικασθώσι ω 
υπαίτιοι τοϋ ότι :

Ή δρασις των
Α ’ ΑΠ ΑΝ ΤΕ Σ:

’ Ιδιώτες όντες έν Άθήναις kc 
άλλαχού κατά το άπό τού Ίανουι 
ρίου τού 1968 μέχρι καί τού At 
γούστου τού iy69 χρονικόν διάσττ 
μα άπό κοινού διά πΛειόνων πρα 
ςεων συνιστωσών έξακολούθησιν i 
νος καί του αυτού εγκλήματος έπι 
διωξαν τήν έφαρμογήν ιδεών έχοι 
σών ώς έκδηλον σκοπόν τήν δι 
βιαίων μέσων άνατροπήν του Πολ 
τεύματος καί τοϋ κρατούντος κο 
νωνικού συστήματος καί ένήργησο 
υπέρ τής εφαρμογής αύτών προστ 
λυτισμόν. ’’Ητοι άπαντες οΐ ώς άι 
συμμετεΐχον εις τήν ϊδρυθεΐσαν μετ 
τήν 2 ίην Απριλίου 1967 ύπό τά 
ΦιΛΙΑ Βασιλείου, ΠΑΠΑΣΠΗΛΚ 
Π ΟΥΛΟΥ Σνήλιου. ΝΟ ΓΑΡΑ Γερ 
σιμού καί ΠΡΩΤΟΓίΑΠΑ Χαραλά( 
πους, συνωμοτικήν παράνομον κ< 
αντεθνικήν όργάνωσιν «υπό τήν έπα 
νυμ-cn' «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 
(Δ . Α .) ήτις έχουσα ώς έκδηλ·; 
σκοπόν τήν ό.α ϋιαίων μέσων or,: 
τροπήν τού Πολιτεύματος χαί το 
κρατούνε >ς κοινωνιχού συστήματοι 
συνειργάσίη πρός έπ;τευξιν τα 
σκοπού τούτου στενός μετά της μι 
τωπικής - κομμουνιστικής όργανο 
σεως «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΜΕ1ΩΊΟ 
(Π.Μ.) και τής παρανόμου 
ριστεράς ύργανώσέως «ΠΑΝΕΑΜ 
ΝΙΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΓί 'ή 
ΝΗίΜΛ» (Π .Α .Κ .), διά της 
πογραφής συμφώνων μεταξύ ο 
τής (Δ .Α .) καί τών ΜΠΡΙΛΛΑ3 
’Αντωνίου, τέως βουλευτοϋ τής ί 
Δ.Α. καί ηγετικού στελέχους τα 
Κ.Κ.Ε., ώς έκποοσονιου τοϋ «Π ' 
ΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ», καί τ: 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Άνδρέου, τζα 
Βουλειτού καί ‘ Υπουργού τής Ε.Κ 
ίδουτού καί αρχηγού ιού «Π ANF> 
ΛΗΝΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ Κ 
ΝΗΜΑΤΟΣ», καί κατέοτησεν έν r?1 
\εχεία γνωστούς xoi<̂  ανωτέρω or 
τ.ούς αυτής ώς καί τάς πρα>·ματ< 
ποιηθείσας συμφωνίας, διά τής cu 
νομής κσί τής κυκλοφορίας υπ' ο 
τής παρανόμου έντυπου ύπό τήν : 
τλον «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ* >·< 
πολυγραφημένων προκηρύξεων, π 
πρός πραγμάτωσιν τών άνωτέρω ά 
τεθνικών καί άνοτρεπτικών σκοπέ) 
ταυτιζόμενων άπολύτως πρός τοί 
πσσιδήλως γνωστούς ώς έπιδιωνομ 
ιούς ύπο τού έκτος νόμου εύς-ισκόμ 
νον Κ.Κ.Ε. σκοπούς, ένήργουν ουτι 
(κατηγορούμενοι) προσηλυτισμόν : 
ορίστου αριθμού προσώπχν διά̂  ώ 
έπάιδρωσιν, στελέχωσιν καί διεύρυ 
σιν τής όργανώσεως πρός τελεσΊ·? 
ρον οιάτραξιν βιαιοπραγιών ·<ατ 
προσώπων καί πραγμάτων, έξε·-’;* 
σκον όπ>α. έμπρηστικάς καί έκρι 
κτικ.άς βόμβας μεγίοτης ισχύος 
άλλα μηχανικά καί τεχνικά μ·-°1' 
έτοποθέτουν ώρολογιακάς εκρηκτικό 
καί έμπρηστικάς βόμβας είς έπίκα 
ρα σημεία καί ^κτίρια κοινής ώφ 
λείας τής περιοχής ’Αθηνών κσί Πρ- 
αστίων (εγκαταστάσεις Ο.Τ.Ε.,  ̂
ροπορικών εταιριών, υγρών και υ
μών ESSO PAPPAS, γραφεία } C! 
πεζών καί^ βιβλιοθήχας) άποδλέπο 
τες διά τών έκρήξεων τών ώς άι 
βομβών ε]ς τήν προκλησιν πανικό« 
αναταραχής, οιασαλτύσεως έν γέ·· 
τής δημοσίας τάξεως καί τήν δη> 
ouoyicrv κλίματος Φοβίας χσ» άΐί 
σφάλείας μεταξύ τών πολιτών. J-J 
nfKCXuC (?νη\ inc €ΐυ



ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
*>ς έκρηκτικάς ϋλας καί έτερα τε- 
κά μέσα, έξέδιδον καί έκυκλοφό- 
.ιν έντυπα Ανατρεπτικού καί Αντε- 
κοΟ περιεχομένου καί διετήρουν 
εαλλήλους οικίας —  κρησφύγετα 
ος φύλαξιν των ώς άνω παρανό- 
ν υλικών τής όργανώσεως. Είδι- 
ϊι-ρον δέ έκαστος τούτων (κατη
χουμένων) έδρασεν ώς άκολού-
ς :

Πρόεδρος 
τής όργανώσεως

¡.—  ίΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μηυθείς υπό τού Κουδελάκη Γε- 
γίου, Ανέλαβεν άπό του μηνός 
ίου τού 1 969 την Προεδρίαν τής 
πκούσης Επιτροπής τής όργανώ- 
ις. ‘Υπο την ιδιότητά του ταύτην 
εκάλει εν τή οικία του καί Αλλα- 

) συσκέψεις των Κουδελάκη Γε- 
γίου, Κωνσταντοπούλου Νικολάου, 
αγκαράκη Παναγιώτου καί Κονά- 

Δημοσθενους, λοιπών μελών τής 
>ικ. ’ Επιτροπής, καθ’ άς έλαμβά- 
το Αποφάσεις περί τής έκάστοτε 
'όμου^^αστηοιότητος τής όογα- 
ρεως^^Λνέοαλεν είς την μύησιν 
) πΛΙ^υπούλου Ίωάννου καί έ- 
(είρησε νά έιτάξη σύτόν εκ  την 
Ηκουσαν ’ Επιτροπήν, προσκαλέ- 
ς αύτόν προς τούτο εις σύσκεψιν 
; ’ Επιτροπής καί έπισκ-φθεις άκο- 
39ως τούτον έν τή οικία του μετά 
ν λοιπών ιιελών τής επιτροπής, 
ός τον αύτόν σκοπόν Έλάμδανε 
Γισιν τής βομβιστικής δρσστηριό- 
Γος τών υπό τον Κουδελάκην Γε
νιάν ομάδων δυναμιτιστών καί 
θωδήγει τούτον ώς προς τήν όρ- 
νωσιν καί τον προγραμματισμόν 
ν δυναμιτιστικών ένεργειών του. 
νέταξε μελέτην περί τών ίδεολο- 
ιών κατευθύνσεων τής οργάνωσε*
, τής όρνανωτικής διαρθρώσεως 
τής καί τής παοανόμου έν γένει 
αατηριότητος αύτής.

Ό  οικονομικός 
υπεύθυνος

-- ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Μηυθείς άπό τής Ιδρύσεως τής 
γονώσεως έτέλει έν γνώσει των 
ατρεπτικών σκοπών αύτής. Άπο 
3 ’Οκτωβρίου ¡968 έλάμδανε με
ς είς προκαρκτικάς συζητήσεις ά- 
συστάσεως τής Διοικούσης Έπι- 
οπής καθώς έπίσης καί είς έπαν- 
.η μ μ ένας συσκέψεις έν τώ  έν Ά -  
ναι^^^ραφείω του καί αλλαχού, 
εά Κουδελάκη Γεωργίου, Κα-
γιο^ΐΡΙ Διονυσίου, Πρωτόπαπα 
:ραλάμπους, Άνδριτσάκη Παναγί
ου καί Φιλδισάκου Δη μητριού, 
θ’ άς συνεζητούντο θέματα σχετι- 

μέ τήν Ανάπτυξιν έκνόμου δρα- 
ηριότητος τής όργανώσεως. Άπό 
υ Μαρτίου 1 969 κατέστη μέλος 
ς υπό τήν Προεδοίαν τού Ίορ- 
νίοου Γεωργίου Διοικούσης Έπι- 
οπής τήο Όργανώσεως κ_ί Ανέλα- 
ν οικονομικός υπεύθυνος ταυτης. 
λάμδανε μέρος είς συσκέψεις με- 

τών Ίορδανίδου Γεωργίου, Κου- 
λάκη Γεωργίου. Κονάοη Δημοσθέ- 
υς καί Κωνσταντοπούλου Νικολά- 
, καθ’ άς έλαμδάνοντο αποφάσεις 
:ί καθωρίζοντο οι τρόμοι της πα- 
ινόμου δράσεως τής όργανώσεως. 
ρός τον σκοπόν τούτον ήοχετο είς 
αφήν μετά τών δομ διατών Σταρά- 
I Ίωάννου καί Λουκά Σπυρίδω- 
ς. τών υπό τόν Κουδελάκην Γεώρ- 
ον ομάδων δυναμιτιστών και άλ- 
λ  μελών τής όργανώσεως ύπό το 
υδώνυμον Πέτρος ή Πετρίδης. Συ- 
δαλεν είς τόν προσηλυτισμόν τού 
απαδοπούλου Ίωάννου προς συμμε- 
►χήν τούτου είς τήν Διοικούσαν 
,πιτροπήν. Κατα μήνα ’Απρίλιον 
369 μετέδη είς το εξωτερικόν διά 
ζοπούς τής όργανώσεως καί συνην- 
]θη μετά τών έκεί στελεχών της 
>γανώσεως Στάγκου Αστεριού,, 
απνίσπηλιοπούλου Σπηλιού. Κριμπά 
?α>ργίθυ, Μερκούρη Σπυρίδωνος καί 
, αν νυπούλου * | χάννου.

Ό ({Γ^άτων))

σεως καί έκυκλοφόρουν ώς Προκη
ρύξεις αύτής.

“ΓΗλθεν άπό τό 
Αονδϊνον

6.—  ΚΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Έμυήθη κατά μήνα ’ Ιανουάριον 

1968 έν Λονδίνω ύπό τού έκεΐ διαδι- 
ούντος στελέχους τής όργανώσεως 
Γιαννοπούλου Γεωργίου, Αποδεχθείς 
τούς Ανατρεπτικούς σκοπούς αύτής. 
Άφιχθείς έν Έλλαδι συνεδέθη ύπό 
τό ψευδώνυμον «Μάνθος» μετά τού 
έκ τών ιδρυτών τής όργανώσεως 
Φίλια Βασιλείου καί έν συνεχεία, 
μέσω αύτοΰ μετά τού στελέχους τής 
όργανώσεως Βερνίκου Νικολάου, 
μεθ’ ών συνειργάσθη είς τήν έκτύ- 
πωσιν καί διανομήν προκηρύξεων α
νατρεπτικού περιεχομένου. Συνεδέθη 
ύπό τό ψευδώνυμον «Πύρρος» μετά 
τού Κουδελάκη Γεωργίου καί κατά 
μήνα Αύγουστον 1968 διά τούς σκο
πούς τής όργανώσεως. έλαδε μέρος 
είς συσκέψεις μετά τών στελεχών 
τής όργανώσεως Κουδελάκη Γεωργί
ου, Βερνίκου Νικολάου, Σημίτη Κων
σταντίνου καί Άνδριτσάκη Πσναγι- 
ώτου, πραγματοποιηθείσας είς Κηφι
σίαν. Κατά μήνα Σεπτέμδριον 1968 
τή έντολη τού Άνδριτσάκη Παναγίτ 
ώτου ήλθεν είς επαφήν μετά δύο 
αλλοδαπών, συνδέσμων τής όργανώ- 
σεως, μεταφερόντων έκ τού έξωτε- 
ρικού υλικά τής όργανώσεως καί συ- 
νέδεσεν αυτούς μετά τών Κουδελά
κη Γεωργίου καί Βερνίκου Νικολάου, 
ποός παράοοσιν αύτοΐς τών έν λόγω 
ύλικών. Τόν ’Οκτώβριον 1968 κα
τέστη μέλος τής Τριμελούς ’ Επιτρο
πής τής Όργανώσεως περιοχής ’ Α
θηνών, μετά τών Κουδελάκη Γεωρ
γίου καί Βερνίκου Νικολάου. Κατά 
τόν αύτόν μήνα τή έντολη τού Άν- 
δριτσάκη Παναγιώτου, μετέδη διά 
τούς σκοπούς τής όργανώσεως εις 
Κύπρον πρός συνσντησιν Κυπρίου ύ
πό τό έπώνυμον «Λιδαδάς». Συνέβαλε 
κατά μήνα ’ Ιανουάριον 1969 είς τήν 
μύησιν τού Κωνσταντοπούλου Νικο
λάου ύπό τού Κουδελάκη Γεωργίου. 
Τόν ’ Απρίλιον 1969 έλαδε μέρος εις 
σύσκεψιν πραγματοποιηθεΐσαν είς τό 
κέντρον «ΩΛ1ΠΕΡΖ» Βαρυμπόμπης. 
μεταξύ ήγετικών_ στελεχών τής όρ- 
γανώσεως καί τών βομβιστών Στα- 
ράκη ’ I ωάννου καί Λουκά Σπυρίδω 
νος τής όμάδος Κουβελάκη Γεωργί
ου. καθ’ ήν συνεζητήθησαν θέματα 
σχετικά μέ τήν παράνομον δραστη- 

ιότητα τής όργανώσεως, έν οις ή 
ειτουργία πειρατικού Ραδιοφωνι

κού Σταθμού καί ή προμήθεια έκρη 
κτικών υλών καί διαφόρων άλλων 
ύλικών έκ τού εξωτερικού. Κατά μή 
να Μάιον 1969 κατέστη μέλος τής 
ύπό τήν Προεδρίαν τού Ίορδανίδου 
Γεωργίου Διοικούσης ’ Επιτροπής 
καί ύπό τήν ιδιότητά του^ ταύτην 
μετεΐχεν είς συσκέψεις αύτής, καθ’ 
άς έλαμδάνοντο Αποφάσεις περί τής 
έκάστοτε έκνόμου δράστη ριότητος 
τής όργανώσεως. Κατά μήνατ Ιο ύ 
λιον 1969 μετέδη μετά τών Βερνί
κου Νικολ. Λουκά Σπυρίδωνος είς 
παραλιακήν περιοχήν Βούλας _ καί 
παρέλαβεν φυλασσομένην αυτόθι 
ύπο ιού Βερνίκου Νικαλάου εκρη
κτικήν ύλην ήτις προωριζετο διά τήν 
κατασκευήν ύπό του έξ αυτών δυ
ναμιτιστεί Λουκά Σπυρίδωνος βομ
βών διά τάς Ανάγκας τής όργτχνώσε 
ως. Έ  χρησιμοποιεί κατά τάς έπα- 
φάς και συζητήσεις μετά τών στελε 
χών καί τών μελών τής όργανώσεως 
τό ψευδώνυμον «Λάμπρος».

Σύνδεσμος 
τής όργανώσεως

7) ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Έμυ
ήθη άπο τής ιδρύσεως της όργανω- 
α-ως εις αυτήν ύπό του μνηστήρος 
της Τσακαρέστου Κων.νου, τελούσα 
έν γνώσει τών ανατρεπτικών σκοπών 
αύτης. Από του Ιανουάριου 1968 
μέχρι καί της συλληψεως (¿6.6.68) 
του έκ τών ιδρυτών της οργανώσε
ι ς  φυγοόικσοντος Φίλια Β-ασιλείου 
συνηνταπο οιά σκοπούς τής όργα- 
νώσεως συχνότατα μετ’ αυτού εις 
τό εν Γλυψαδα κρησψυνετον τούτου.

τούτων 5Γ όμάδος δυναμιτιστών ύπ* 
αυτού κατευθυνομένης είς διάφορα έ- 
πίκαιρα σημεία τών Αθηνών καί προ
αστίων διά τήν πρόκ.λησιν έκρήξεων. 
έξ ών μία, έκραγεϊα είς χεΐρας του 
έν τή έν Α γ ία  Παρασκευή - ’Ηπεί
ρου 37 - οικία του προυξένησεν είς 
αύτόν σοδαράς σωματικάς δλάδας.

Δυναμιτιστής
9.—  ΔΕΛΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 

Έμυήθη Απο τής Ιδρύσεως τής όρ- 
γανώσεως είς αυτήν υπό τού Φίλια 
Βασιλείου τελών έν γνώσει τών α
νατρεπτικών σκοπών αύτής. Συνην- 
τάτο συχ\ά μετά τούτου, όντος φυ- 
γοδίκου καί ίδρυτού τής όργανώ- 
σεως, όν έδοήθει είς τήν σύνταξιν, 
πολυγράφησιν καί διανομήν προκη
ρύξεων καί άλλων εντύπων Ανατρε
πτικού ' περιεχομένου. Έτύγχανε μέ
λος τής ύπό τόν Καράγιωργαν Διο
νύσιον όμάδος δυναμιτιστών καί εύ- 
ρίσκετο είς συνεχή μετά τών λοι
πών μελών έπαφήν δια τήν επιλο
γήν έκάστοτε τών στόχων, καθ’ ών 
θά ένηογούντο δυναμιτιστικαί ένέρ- 
γειαι. Τήν 18.4.69 μετά τού έκ τών 
μελών τής όμάδος Ροκοφύλλου Χρή
στου έτοποθέιησαν εμπρηστικήν βόμ
βαν είς τό έν Βούλα πρατήριον 
βενζίνης ESSO PAPPAS, ήτις έκ* 
ραγεΐσα προυξένησεν ύλικάς ζημίας. 
Λαβών γνώσιν τής έκραγείσης βόμ
βας είς χείρας τού Καράγιωργα 
Διονυσίου τήν 14.7.1969 είδοποί-
σ̂ε τήν έπομένην τόν δυναμιτιστήν 
Τκονομίδην Νικόλ., οστις ουτω δι- 

έφυγεν είς τό έξωτερικόν. Κατέδα- 
λεν έντονους προσπάθειας πρός έ· 
πέκτασιν τών ύπό τής όμάδος του 
δυναμιτιστικών ενεργειών. Συνειρ- 
γάσθη μετ’ άλλων είς τήν σύνταξιν 
κειμένων Ανατρεπτικού περιεχομένου, 
άτινα έξετυπούντο ύπό τού εκδοτι
κού μηχανισμού τής όργανώσεως καί 
έκυκλοφόρουν ώς προκηρύξεις αύ
τής. Συνέταξε κείμενον κατά τού δη
μοψηφίσματος διά τό νέον Σύντα
γμα, οπερ παρέδωκε πρός πολυ- 
γράφησιν καί περαιτέρω κυκλοφο
ρίαν είς τόν Σημίτην Κων)νον.

Έτοποθέτει βόμβας
10.—  ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 

Έμυήθη Από τής Ιδρύσεως τής όρ- 
γανώσεως είς αυτήν ύπό τού Φί
λια Βασιλείου, τελών έν γνώσει τών 
Ανατρεπτικών σκοπών αύτής. Μετά 
τήν άποψυλάκισίν του διά παράνο
μον έν τή οργανώσει δράσιν κατέ
στη μέλος κατά μήνα Φεβρουάριον 
1968 τής ύπό τόν Καράγιωργαν Διο
νύσιον όμάδος δυναμιτιστών, καί 
έξηκολούθησε τήν παράνομον ύπέρ 
τής όργανώσεως δραστηριότητα του. 
Διετήρει έπαφήν μετά τού έκ τών 
ιδρυτών τής όργανώσεως φυγοδι- 
κούντος Φίλια Βασιλείου καί προέ- 
βη μετά τήν σύλληψιν τούτου εις 
τήν συγκέλτρωσιν καί Απόκρυψιν τού 
έκτυπωτικού μηχανισμού καί άλλων 
ύλικών της όργανώσεως, άτινα κα- 
τεΐχεν ουτος. Έμύησε τόν δικηγό
ρον Ματσιούλαν Ίωάννην καί άνέ- 
θεσεν είς αύτόν τήν Απόκρυψιν πο
λυγράφου τής όργανώσεως, τόν ό
ποιον παοέδωκεν άργότερον είς τόν 
Καράγιωργαν Διονύσιον διά την χρη- 
σιμοποίησιν πρός εκτύπωσιν προκη
ρύξεων καί άλλων έντυπων ανατρε
πτικού περιεχομένου. Εύρίσκετο είς 
συνεχή έπαφήν μετά τών άλλων με
λών τής όμάδος διά τήν έπιλογήν 
έκάστοτε τών στόχων τής έκνόμου 
δραστηριότητός των. "Ελαβε μέρος 
είς σύσκεψιν, μετά τών Καράγιωργα 
Διονυσίου, Σημίτη Κων)νου, Μαγκά- 
κη Γεωργίου, Δελούκα Εμμανουήλ, 
Οίκονομίδου Νικολάου καί Οίκονο- 
μίδου Ελισάβετ, καθ’ ήν άπεφασί- 
σθη ή τροπή τής δραστηριότητός τής 
όμάδος των είς βομ'λστικάς και άλ- 
λας βιαίας ένεργείας. Την νύκτα 
τής 1 8.4.1969 παρέλαβε παρά τού 
Σημίτη Κων)νου εμπρηστικήν ωρο
λογιακήν βόμβαν καί μετά τού Δε
λούκα Εμμανουήλ ¿τοποθέτησε ταύ
την είς τό έν Βούλα πρατήριον καυ
σ ί μ ω ν  E S S O  P A F F  A 3 ,  ή"-ΐς trxpcx-
\είσα προυξένησεν ύλικάς ζημίας. 
Συνέτασσε καί έδοήθει είς τήν σύν
ταξιν κειμένων ανατρεπτικού περιε-

σμόν διερχομένον πεζών. Τήν νύ
κτα τής ιδίας ήμέρας (19.5.69) με
τέδη μετά τού Κομποτιάτου Ίω ά ν 
νου είς τήν περιοχήν Γλυφάδας καί 
έτοποβέτησεν ωρολογιακήν έκρηκτι- 
κήν βόμβαν, μεγίστης ισχύος, κά- 
το;θεν έσταθμευμένου αύτοκ.ινήτου 
’Αμερικανού στρατιωτικού Σ.Λ., ή- 
τις έκραγεΐσα προυξένησε ο':.»βαράς 
ύλικάς ζημίας. Έ  τοποθέτησε την' 6. 
6.1969 μειά τού ’Αμερικανό!; Λλ- 
λαν Γουένκερ εμπρηστικήν ώρολυγι- 
ακήν βόμβαν, μεγίστης ίσχύοο είς 
τό  έπί τής οδού ’Ακαδημίας ό κτί- 
ριον, έ\θα έστεγάζεπο πρότερον τό 
’Έκτακτον Στρατοδικεΐον Αθηνών, 
ήτις έκραγεΐσα καί ΑναφλεγεΤυα κα- 
τεσβέοθη ύπό τής Πυροσβεστικής υ
πηρεσίας. Παρέδωκε την 15.5. *953 
μετά τού Κουδελάκη Γεωργίου είς 
τόν Γεράρην Α. μίαν ωρολογιακήν 
έκρηκτικήν βόμβαν, έπιδείξας ¿¿μα 
τόν χειρισμόν καί δούς είς αύτόν 
έντολην όπως τοποθέτηση ταύτην ην 
19.5 196 9 είς τό  ξενοδοχεϊον ΧΙΛ- 
ΤΟΝ. Παρέλαβε τό  τρίτον ΙΟήμ-ε- 
ρον τού Μαΐου 1969 παρά τού Λου
κά Σπυρίδωνος δύο (2 ) έκρηκτι
κάς βόμβας, έξ ών τήν μίαν παρέ- 
δωκεν είς τόν Γεράρην Α. προς το- 
ποθέτησιν καί έκρηξιν ταύτης. Έ - 
τοποθέτησε τήν 1 9.7.1969 μετά ττις 
Σταυροπούλου Βενετίας έκρηκχικην 
βόμβαν μεγίστης ισχύος είς ιόν πα
ρά τήν Άκρόπολιν χώρον, πλησίον 
του θεάτρου 'Ηρώύυυ τού ’Αττικού, 
ένθα έτελούντο αί παραστάσεις « 'Η 
χος καί Φώς», μή έκραγείσαν. Συν- 
ώδευεν άπό τού μηνός Απριλίου μέ
χρι τού Αύγούστου 1969 τον Κου- 
βελάκην Γεώργιον είς τάς συνανη']- 
σεις τούτου μετά τών βομβιστών Κομ 
ποτιάτου Ίωάννου καί Κωτσάκη Δη- 
μητρίου καί έπεδείκνυεν αύτοίς τόν 
χειρισμόν τών βομβών. Έ  μελέτα με
τά τού Λουκά Σπυρίδωνος τον τρό
πον καταστροφής τού ηλεκτρικού Α
γωγού παροχής ρεύματος είς τήν 
Γαλλικήν Ε τα ιρ ίαν «ΠΕΣίΝΕ ». Πα
ρέδωκε τήν 18.7.1969 μετά τού Κου
βελάκη Γεωργίου δύο (2 ) βόμβας 
είς τόν Γεράρην Δ. καί έν πιστόλιον 
κατά μήνα Ιούλιον 1969 είς τόν 
Λουκάν Σπυρίδωνα. Διετήρει Από τού 
μηνός Ιουλίου 1969 είς τήν έν Φι
λοθέη καί έπί τής όδού Λεωψ. Κη
φισιάς αριθ. 96, μονοκατοικίαν 
κρησφύγετο ν διά τάς άνάγκας τής 
όργανώσεως, είς ό μετά την σύλ- 
ληψίν του άνευρέθησαν βόμβαι, έκ- 
ρηκτικά υλικά, εργαλεία κατασκευ
ής βομβών, εργαλεία διά τήν κα
τασκευήν πλαστών διαβατηρίων ώς 
καί δέκα τρία Π 3) διαβατήρια δια
φόρων αλλοδαπών. Μετέδη περί τυ 
τέλος Ιουλίου 1969 είς Γαλλίαν 
διά τούς σκοπούς τής όργανώσεως 
καί συνηντήθη μετά τών έκεΐ δια- 
βιούντων μελών αύτής Λελούδα Ί ω 
άννου καί Ά λλα ν  Γουέγκερ. Ωσαύ
τως έοχεν έπαφάς καί μετά τού Ά -  
ιιερικανοεβραίου σκηνοθέτου ΖΥΛ 
ΗΤΑΣΣΕΝ, παρ’ ου παρέλαβε καί 
μετέφερεν έν Έλλάδι κατα τήν εν
ταύθα άφιξίν του τήν 13.8 1969 δύο 
(2 ) βιβλία τού Αμερικανικού στρα
τού, πραγματευόμενα τήν κατασκευ
ήν βομβών καί δολιοφθοράς δι’ εκ
ρηκτικών ύλών και φ.,οοντα τον τ ί 
τλον «ΜΠΟΜΠΙ ΤΡΑΠΣ». Συνεζή- 
τησε μετά τού Ζύλ Ντασσεν θέματα 
αψορώιτα αποστολήν έν Έ λλο! ι μέ
σω Ιτα λ ία ς  διαφόρων ύλικών διά 
τάς άνάγκας της όργανώσεως. Τη 
εντολή αού Κουδελάκη Γεωργίου διε- 
τήρει έτ^αφάς μετά τού Παπαζήση 
Βασιλείου, μετά τού οποίου έσχε- 
δίαζε κατα το χρονικόν διάστημα 
Από του Απριλίου μέχρι τοΟ Αύ- 
γούστου τού 1 96 9 την μεταφορτχν έν 
Έ λλάδι έξ Ιτα λ ία ς  διά τού ιδιο
κτήτου «γ ιώ τ» τού Παπαζήση Βα
σιλείου εκρηκτικών ύλών και ¿τε
ρών ύλικών διά -άς άνάγκας τής 
όργανώσεως. Έχρησιμοποίει κατά 
τας συναντήσεις και έπαα>άς εν γέ · 
νει μετά τών μελών τής όργανώσεως 
τά ψευδώνυμο ΛΊΠΕΡΝΑΡ, ΛιΠΟΥΛΙ, 
ΜΙΣΕΛ.

Ό δράστης 
της «ΌλυμπιοκήςΟ

13.— ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Έμυ- 
 ̂«η κη-τά τ  etc rinvAc Ίανουαοίου



ίωργίου, Μί-.ρκούρη Σπυρίδωνος καί 
•αννοπούλου 'I ωάννου.

Ό ^Πλάτων»
—  ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.

’ Εμφορούμενος ύπό κομμουνιστι- 
)ν Ιδεών, έμυήθη άπό τής ίδρυσε 
; τής όργανώσεως, τελών εν γνώ- 
ι τών άνατρεπτικών σκοπών αύ- 
ς ’ Από τού ’Οκτωβρίου 1968 σ- 
λαβε μετά του Κουβελάκη Γεωρ- 
ου τήν πρωτοβουλίαν άνασυστάσε- 
; τής Διοικούσης ’ Επιτροπής καί 
ώς τον σκοπόν τούτον συιειργά- 
η κατ’ έπανάληψιν μετά τών Κου- 
λάκη Γεωρνίου, Κσράγ ωμνα Διο- 
σίου. Πρωτόπαππα Χαραλάμπους 
ιαγκαράκη Παναγιώτου και Φιλδι- 
:κου Δημητρίου. Έλάμβανε μέρος 
; άλλεπαλλήλους συσκέψεις καί 
ζητήσεις τής Διοικούσης Επιτρο- 
ς προς καθορισμόν τής τηρητέας 
κΐΐκής τής παρανόμου δράσεως 
ς όργανο'>σεως. ’ Από του μητος 
χ-ρτίόυ 1969, στέλεχος ών τής όρ- 
πώσεως, άνέλαβε κυρίως τον το- 
α· προπαγάνδας, δισψωτίσεως καί 
οσηλυτισμοΰ. Διετήρει συνωμοτι- 
ς έπαφάς Οπό τό ψευδώνυμον 
Ιλάτων» μέ τον Κονάρην Δημοσθε- 
·.· και άλλα μέλη τής όργανώσεως 
:θώς καί έπαφάς μέ συνδέσμοις 
3 ’ Εξωτερικού, έν οίς καί ό ’Ά γ 
ος Ρότζερς "λντονυ.

Ηγέτης σοσιαλιστών
— ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 
’ Εμφορούμενος υπό κομμουν.στι- 
ιν Ιδεών, τυγχάνων έκ των ίδρυ- 
ν τής όργανώσεχς καί καταδικα- 
είς κατά τό παρελθόν δ ι’ άνατρε- 
ικήν δράσιν συνέχισε, μετά τήν 
οφυλάκισίν του κατά μήνα Ίού- 
>ν 196 8, τήν έκνομον δράσιν του, 
θών εις έ .ταφήν διά τού Τσακαρέ- 
ου Κων)νου μετά τού Κομποτιάτη 
χάννου, μέλους τής ύπό τόν Κου- 
λάχην Γεώργιον όμάδος δυναμιτι- 
ών, καί έσχεν επανειλημμένος 
τ αύ^£ συναντήσεις, καθ’ άς πα- 
δωκε^^ρ; τούτον συ\ολικώς εννέα 
■.ιάδα|^9.000) δραχμάς διό τήν 
τιμετώπισιν αναγκών προερχομέ- 
ν έκ τής παράνομοι, δρ αστηριότη- 
ς του υπέρ τών σκοπών τής όρ- 
ινώσεως. ’Από τοΟ μηνός Όκτω- 
ίου 1968 τή προτάσει τού Άνδρι- 
άκη Παναγιώτου, έλάμβανε μέρος 
; συζητήσεις άνασυστάσεως τής 
οικούσης ’ Επιτροπής μετά τών 
υδελάκη Γεωργίου Άνδριτσάκη 
χναγιώτου, Καράγιωργα Διονυσί- 
, Τσαγκαράκη Παναγιώτου καί 
(.δισάκου Δημητρίου ώς καί εις 
σκέψεις μετά τών είρημένων έν τώ 
αφείω του καί αλλαχού, προς καθ- 
ισμόν τών ενεργειών καί τής έ- 
στοτε τακτικής τής παρανόμου 
αστηριότητος τής όργανώσεως, 
τό την ιδιότητά του ώς ήγετικου 
ελέχους, συνέτασσε διάφορα κεί
να ανατρεπτικού περιεχομένου, ά- 
'α έκυκλοφόρουν ώς προκηρύξεις 
ύτης. Διετήρει υπό τήν ήγεσίαν 
} ομάδα σοσιαλιστών, ήτις έκινεΐ-
καταλλήλως υπέρ τών σκοπιών τής 

γανώσεως. ΕΙχεν έπαφάς μέ σοσι- 
ιστικούς κύκλους τού ’ Εξωτερικού 
ί έκιτητοποίει αυτούς δι’ άνθελλη- 
:ήν έν τώ  έξωτερικώ δράσιν. Έ- 
μβανε έκ τών κύκλων τούτων σε- 
στά χρηματικά ποσά, δι’ ών έχρη- 
τοδότει τήν όργάνωσιν.

Υπεύθυνος 
^Ρής νεολαίας

—ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
’Εμφορούμενος ύπό αριστερών 
ονημάτων έμυήθη τόν μήνα Ία> 
;άριον 1969 ύπό τού Κουβελάκη 
ωργίου έν γνώσει τελών τών άνα- 
Επτικών σκοπών τής όργανώσεως. 
:τέστη εύθυς αμέσως μέλος τής 
οικούσης ’ Επιτροπής, άναλαβών 
ρίως τόν τομέα τού υπευθύνου 
; νεολαία;. ’ Ελάμδανε μέρος εις 
σκέψεις Οπό τήν Προεδρίαν τού 
»ρδανίδου Γεωργίου έν τη οικία 
3του κο:ί άλλαχού μετά τών έτέ- 
■ν μελών τής Διοικούσης Έπιτρο- 
ς Κουβελάκη Γεωργίου, Τσαγκα- 
κη Παναγιώτου καί Κονάρη Δημο- 
ένους, καθ’ άς έλαμβάνοντο άπο- 
σεις περί τής έκάστοτε έκνόμου 
αστηριότητος τής όργανώσεως καί 
ΐργει προς πραγματοποίησιν αύ- 
ν δΓ όμάδος, ής ήγεΐτο. Ύπό τήν 
ότητά του ώς υπευθύνου τής Νεο- 
ίας έπεχείρησε κατά καιρούς νά 
οσηλυτίση νέους καί κυρίως φοι
τάς. Εχρησιμοποίει κατα τάς έ- 
στοτε έπαφάς μετά τών στελεχών 
; Διοικούσης ’ Επιτροπής καί λοι- 
ν μελών τής όργανώσεως τό ψευ- 
νυμον «θοδωρής» Συνέτασσε 
ίμενα άνατοεπτικοΰ περιεχομένου, 
ρίως επί ζητημάτων άφορώντων 
ι κινητοποίησα τής στιουδαζούσης 
ϊλαίας. άτινα έξετυπουντο ύπό του . 
5οτικού μηχανισμού τής όργανώ*

του έκ ·νων ιορυτων της οργ·*ν*··>0,-~ 
ως ψυγοδιχούντος Φίλια Βασιλείου 
συνηντατυ οιά σκοπούς τής όργα- 
νώσεως_ συχνότατα μετ’ αυτού εις 
τό έν Γλυψαδα κρησφύγετον τούτου, 
κατά μίαν δέ συνάντήσιν aar-vpi* 
σκέτο και εις "Αγγλος όνόματι ΧΑΝΚ 
σύνδεσμος της όργανώσεως τού ε
ξωτερικού μέ τήν τοιαύτην τού εσω
τερικού. ΈΑοήθει τόν Φιλίαν Βασιλ
είς τήν ολην παράνομον δραστήριο 
τητά του, συγκειμένην εις όργανο 
τικάς ένεργείας, προσηλυτισμόν καί 
μύησιν νέων μελών, έκτύποσιν καί 
διανομήν προκηρύξεων της όργανώ
σεως. Μετά την άποψυλακισιν τού 
μνηστήρας της Γσσκαρέστου Κων/νου 
κατά μήνα Ιούλιον 1968 συνέχισε 
μετ’ αυτού τήν παράνομον δράσιν 
της. Έ  χρησιμοποιείτο ώς σύνδεσμος 
των μελών τής όργανώσεως καί 0- 
πεβοήθει εις την διανομήν καί άπο- 
στολήν προκηρύξεων άνατρεπτικου 
περιεχομένου. Έ γνώριζε τό έπί τής 
οδού Γσαμοδού 4 7 κρησφύγετον της 
όργανώσεως καί κατά τήν έγκατάλει- 
ψιν τούτου κατά ’Οκτώβριον 1968 
παρέλσβε μετά τού μνηστήρος της 
πρός φύλαςιν άπαντα τά  έν αύτή 
άποθηκευμένα υλικά καί μέσα τής 
όργανώσεως. Ύπήρξεν ό κυριώτερος 
συντελεστής τής συιεχίσεως τής όρα 
στηριότητος της όργανώσεως μετά 
τάς συλλήψεις τού ’Οκτωβρίου 1967 
καθώς καί τής άνασυστάσεως τής 
όργανώσεως μετά τήν σύλληψιν τού 
άρχηγού τούτης Φιλία Βασιλείου.

Ό κ. καθηγητής 
μέ τάς βόμβας

8) ΚΑΡΑ: ΙΩΡΓΑΣ ΔΙΟ ΝΥΣΙΟ Σ:
’ Εμφορούμενος Οπό άριστερών φρο
νημάτων έμυήθη άπό τής ίδρύσεως 
τής όργανώσεως εις αύτην καταλα- 
βων ηγετικήν θέσιν έν αύτή. Συμ
μετείχε, Οπό ηγετικήν ιδιότητα, ό
μάδος δυναμιτιστών άποτελουμένης 
έκ τών Σημίτη Κων/'-ου, Ροκοφυλλου 
Χρ. Δελούκα Εμμ., Οίκονομίλου Νι- 
κολ. Οίκονομίδου ’ Ελισάβετ, Ξαν 
θάκη Νικολάου καί Δελβέτογλου Ευ
αγγέλου, βρχδύτερον δέ καί έκ του 
Μαγκάκη Γεωργίου. Συνέτασσεν εις 
τήν ‘ Ελληνικήν καί ξένας γλώσσας 
κείμενα ανατρεπτικού περιεχομένου, 
άτινα έξετυπουντο άλλοτε μέν ύπό τού 
ίδιου άλλοτε δέ ύπό του έκδοτικου 
μηχανισμού τής όργανώσεως καί έκυ
κλοφόρουν ώς προκηρύξεις αυτής, 
Καταχρασθείς τού κύρους αυτού ως 
Καθηγητού έμύησεν εις τήν όργάνωσιν 
τούς Βασιλείου Ίωάννην, βοηθόν αύ 
του έν τή Παντείω Σ)ζολή χαί τούς Μι 
χόπουλον Μιχαήλ και Πάκον Θεοφά
νη ν, φοιτητάς τής είς ήν έδίδασκε 
Παντείου Σχολής. Έξηνάγκασεν άλ
λους φοιτητάς είς τήν άνάπτυξιν πα
ρανόμου δραστηριότητος καί δή είς 
τήν άπόκρυψιν κατεχομένου ύπό τού 
του πολυγράφου, διανομήν, άποστολήν 
καί διασποράν προκηρύξεων καί άλ
λων ανατρεπτικού περιεχομένου έντύ- 
πων τής όργανώσεως. Κατά μήνα Αύ
γουστον 1968 παρέλαβε μέσω του Ρο 
κοφύλλου Χρήστου ηλεκτροκίνητον πο 
λύγραφον τής όργανώσεως, τόν όποι
ον έγκατέστησεν είς μισθωθέν πρός 
τούτο έπί τής όδου ΑΓΛΑΥΡΩΝ 14 
ΚΟΥΚΑΚ1 διαμέρισμα. Έξετύπωνε 
διά τού πολυγράφου τούτου είς την 
‘ Ελληνικήν καί ξένας γλώσσας προ
κηρύξεις καί άλλα έντυπα ανατρεπτι
κού περιεχομένου τά  όποια συνέτασ
σεν ό ίδιος καί έτερα στελέχη τής 
όργανώσεως. Κατά μήνα ’ Απρίλιον 
1 969, φοβηθείς άποκάλυψιν, παρέδω- 
κεν τόν πολύγραφον τούτον είς τόν 
φοιτητήν Μιχόπουλον Μιχαήλ χήρος 
προσωρινήν άπόκρυψιν. Άπό του ’Ο
κτωβρίου 1968 μετέσχε συσκέψεων 
μετά τών Κουβελάκη Γεωργίου, Ά ν- 
δριτσάκη Παναγιώτου, Πρωτόπαππα 
Χαραλάμπους, Τσαγκο.ράκη Παναγιώ 
του καί Φιλδισάκου Δημητρίου διά 
τήν έπανασύστασιν τής Διοικούσης Έ  
πιτροπής τής όργανώσεως, Κ-ατέβα- 
λεν εντόνους προσπάθειας κατά τάς 
διαφόρους συσκέψεις, τής Διοικούσης 
’ Επιτροπής πρός έπέκτασιν τών δυνα- 
μιτιστικώ/ ενεργειών τής όργανώσε
ως, Τό πρώτον 15θήμερον του ’ Α
πριλίου 1 969 παρέλαβε παρά τών 
Κουβελάκη Γεωργίου καί Σταράκη Ί -  
ωάννου εντός τού αυτοκινήτου του 
δευτέρου μάρκας SITROEN τρεις ώ- 
ρολογιακάς έμπρηστικάς βόμβας αΐ 
όποΓαι έτοποθετήθησαν τήν νύκτα τής 
18/19.4.1969 καί δή, μία ύπό τού 
ίδιου καί roO Σημίτου Κων)νου είς 
τό έν Κηφισία Πρατήριον Καυσίιιων 
τής ESSO PAPPAS , ήτις καί έξερ- 
ράγη, μία ύπό τών Δελούκα ’ Εμμα
νουήλ καί Ροκοφυλλου Χρήστου είς τό 
έν Βούλσ Πρατήριον καυσίμων τής 
ESSO PAPPAS, /¿τις καί έξερράγη, 
καί μία ύπό τών Οίκονομίδου Νικολά
ου καί ΟΙκονομί?νθυ Έλισσάβετ είς 
τήν Μονήν Πετράκη, μή έκρογεΐσα. 
Τήν 14ην Ιουλίου 1 969 παρέλαί ε 
παοά τού Σημίτου Κων. δέκα τρεις 
Π 3) ωρολογιακός εκρηκτικός βόμ 
βας, άτινας ό Σημίτης Κων)νος είχε 
παραλάβει παρά του Μαγκάκη Γεωρ
γίου, πρός τόν οκοπον τοποθετήσεως
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την είς τ6 έν Βούλα Ttootrnpiov κοru- 
Οί-Γμων E S S O  P A P P A S ,  ή τ ι ς  έ χ ρ α -  
>εϊσα προυξένησεν ύκικάς ζημίας. 
Συνέτασσε καί έβοήθει είς τήν σύν
ταξιν κειμένων ανατρεπτικού περιε
χομένου, άτινα έξετυπουντο ύπό τού 
εκδοτικού μηχανισμού τής όργανώσε- 
ως καί έκυκλοφόρουν ώς προκηρύ
ξεις αύτής.

Καθηγητής 
παραλήπτης βομβών 
έκ. τού εξωτερικού

Η .—  ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 
’ Εμφορούμενος ύπό άριστερών φρο
νημάτων καί μυηθείς ύπό τών Ρο- 
κοφύλλου Χρήστου καί Πρωιόπαππα 
Χαραλάμπους κατέλαβεν ηγετικήν 
θέσιν εν τή οργανώσει. Άπ ό του 
μηνός Φεβρουάριου 1968 μετείχε συ
σκέψεων μετά τών μελών τής ύπό 
τόν Καράγιωργαν Διονύσιον ομάδος 
δυναμιτιστών, καθ' άς έλαμβάνοντο 
αποφάσεις καί καθωρίζοντο αί έκά
στοτε παράνομοι δραστηριότητες ταύ 
της. "Ηρχετο είς επαφήν μέ τους έν 
τή αλλοδαπή άνθελληνικώς δρώντας 
κυκλους καί παρείχεν αύτοίς δια
φόρους χρησίμους πληροφορίας διά 
τήν άνάπτυξιν τής άνθελληνικής δρα- 
στηριότητός των. Εδέχετο επισκέ
ψεις άλλοδαπών άφικνουμένων έν 
‘ Ελλάδι ώς απεσταλμένων τών ά- 
νωτέρω κύκλων, παρελάμβανε τά 
ύπ’ αύτών μεταφερόμενα υλικό, διά 
τάς άνάγκας τής όργανώσεως καί 
άντήλλασσε μετ’ αύτών χρησίμους 
διά τούς κύκλους τουτους πληροφο
ρίας. Κατά μήνα Απρίλιον ή Μάιον 
1969 παρέλαβε παρά ίου είδικώς 
πρός τούτο άφιχθέντος έν ‘ Ελλάδι 
Σουηδού τεχνοκριτικού Μπένγκτ 
Χόλμκβιστ δέκα τρεις (13) ώρολο- 
γιακάς βόμβας τάς όποιας τό  πρώ
τον δεκαήμερον τού Ιουλίου 1969 
παρέδωκεν είς τόν Σημίτη ν Κων)νον, 
όστις έν συνεχεία παρέδωκε ταύτας 
είς τόν Καράγιωργαν Διονύσιον, είς 
χειρας τού οποίου έξερράγη ή μία 
έξ αύτών τήν 14.7.1969.

Γκαγκστερική δράσις
12.—  ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Έ 

μυήθη είς τήν «Δημοκρατικήν ’Άμυ
ναν» κο··. «Πατριωτικόν Μέτωπο ν» α
πό τής ίδρύσεώς των ύπό τού Λε- 
λυύδα Ίωάννου καί ευθύς άμέσως 
συνεδέθη ύπό του είρημένου μετά 
τού ’Άλλαν Γουέγκ^ρ, καθι^γητού 
του ’ Αμερικανικού Κολλεγίου Ψυχι
κού, μέλους τών οργανώσεων τού- 
των. Άπό τού έτους 1968 καί εν
τεύθεν μετέβη κατ’ έπανάληψιν είς 
το  εξωτερικόν διά τούς σκοπούς τής 
όργανώσεως τής Δ.Α., χρησιμο- 
ποιών πλαστά διαβατήρια. Κατά τόν 
Ιανουάριον 1969 έμύησεν είς τήν 
Δ.Α. τόν Λουκάν Σ. καί δι’ αύτου 
τούς Παπαδόπουλον Π. καί Σταυρο- 
πούλου Βενετίαν. Κατά τόν Μάρτιον 
1 969 μετέβη είς Γαλλίαν, ένθα έ
σχεν έπαφάς διά τούς σκοπούς τής 
όργανώσεως μετά τού έκεϊ καταφυ- 
γόντος Λελούδα Ίωάννου, μέλους 
τής όργανώσεως. Τή εντολή τούτου 
μετά τήν επιστροφήν του έν Έλλά- 
δι συνεδέθη μέσω του ’Ά λλαν Γου- 
έγκερ μετά τού Κουβελάκη Γεωρ
γίου, μεθ’ οΟ ήρξατο συνεργαζόμέ
νος. Τό πρώτον ΙΟήμερον τού Α 
πριλίου 1 969 παρέδωκε μετά τού 
Κουβελάκη Γεωργίου είς τόν Κα- 
ράγιωργαν Διονύσιον τρεις (3 ) βόμ
βας, λαβών παρ’ αύτοϋ τό  ποσόν 
τών δώδεκα χιλιάδων (12.000) δρα
χμών δι’ αμοιβήν του. Συνειργά- 
σθη μετά τού Λουκά Σπυρίδωνος 
καί τής Σταυροπούλου Βενετίας είς 
τήν δημιουργίαν εργαστηρίου κατα
σκευής βομβών καί τηλεπικοινωνια
κού ύλικού_ είς τό ενταύθα καί έπί 
τής οδού Ξενοκράτους 41 διαμέρι
σμα τών είρημένων. "Εκτοτε παρέ
διδε συχνάκις είς *:6ν Λουκάν Σπυ
ρίδωνα έκρηκτικάς ϋλας καί έτε
ρα Ολικά διά τήν κατασκευήν βομ
βών ώς καί ελαττωματικός ¿κρηκτι- 
κάς βόμβας προερχομένας έκ του 
εξωτερικού δΓ άνα\ατασκευήν. Πα· 
ρελάμβανε τάς ύπό του Λουκά Σ. 
κατασκευαζομενας έκρηκτικάς βόμ
βας, τάς όποιας ακολούθως παρέδι- 
δεν είτε ό ίδιος είτε διά τού Κου
βελάκη Γεωργίου είς βομβιστάς τής 
όργανώσεως. Τή εντολή τούτου καί 
του Κουβελάκη Γεωργίου μετέβη κα
τά τόν Μάιον 1969 ό Λουκάς Σπυ
ρίδων είς Π αρ ίσιους καί Λονδίνο ν, 
πρός συνάντήσιν διά σκοπούς τής 
όργανώσεως ηγετικών στελεχών τής 
όργανώσεως, διαβιούντων έν τή αλ
λοδαπή. Έτοποθέτησε τήν 19.5.1969 
μετά του ’Άλλαν Γουέγκερ ώρολο- 
γισκάς έκρηκτικάς βόμβας μεγίστης 
ισχύος 1) είς τό έπί τών οδών Κα- 
ραγεώργη Σερβίας καί Σταδίου Υ 
ποκατάστημα τής ’ Εθνικής Τράπέ- 
ζης Ελλάδος καί 2) είς τό έπί τής 
όδου Έρμου άριθ. 2 μέγαρον, έν
θα στεγάζεται τό έν Ελλάδι κα
τάστημα: τής ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, 
αϊτινες έκραγεΐσαι προυξένησαν ύ- 
λικάς ζημίας καί τόν τραυματι-

------------------ ΓΤ Ο Ρ 'Ί υ  ' » ! '  ,---------

- της ((’Ολυμπιακής))
13. ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Έμυ

ήθη κατά τάς άρχάς Ιανουάριου 
1 969 ύπό τού ΣΤΑΡΑΚΗ Ίωάννου 
τελών έν γνώσει των ανατρεπτικών 
σκοπών τής όργανώσεως. Άπό τάς 
άρχάς Απριλίου 1969 έγκοττέστησεν 
είς τό έπί τής όδού -ενοκράτους αριθ. 
41 μισθωθέν ύπ’ αύτου διαμέρισμά 
έργαστήριον χαταοκευής βομβών καί 
κατεσκεύαζεν έξ ύπαρχής βόμβας ή 
άνεσκεύαζε τοιαύτας προερχομετας έκ 
τού έξο^τερικού, τη συμπράξει τών 
Σταράκη Ίωάννου, Σταυροπούλου 
Βενετίας καί Κομποτιάτη Ίωάννου. 
Παρέδιδε τάς ύπ’ αύτοϋ κατασκευα- 
ζομένας έκρηκτικάς βόμβας μέσω τού 
Σταράκη Ίωάννου είς τόν Κουβελά« 
κην Γεώργιον διά τήν περαιτέρω χρη» 
σιμοποίησιν τούτων ύπό τών βομβι
στών τής όργανώσεως. Τήν 1 6,5.1 969 
τή έντολή τών Κουβελάκη Γεωργίου 
καί Σταράκη Ίωάννου καί δαπάναις 
τής όργανώσεως μετέβη είς Λονδίνον 
καί Παρισίους πρός συνάντήσιν ήγε- 
τικών στελεχών τής έν τώ  έξωτερικώ 
δρώσης όργανώσεως καί ρύθμισιν θε
μάτων άφορώντων τήν δραστηριότη
τα τής όργανώσεως καί ιδία την οι
κονομικήν ένίσχυσιν καί τήν έξεύρεσιν 
καί άποστολήν έν Ελλάδι καταλλή
λων εκρηκτικών ύλών καί βομβών, 
λόγω άκαταλληλότητος τών μέχρι τό
τε άποστελλομένων. Ούτως έσχεν έ
παφάς έν Παρισίοις μέν τήν ί 7.5- 
1969 μετά τών Λελούδα Ίωάννου, 
καί ΖΥΛ ΝΤΑΣΣΕΝ, Αμερικανού σκη
νοθέτου, παρ’ ου μάλιστα έλαβεν διά 
τάς άνάγκας τής όργανώσεως έννεα- 
κόσια (900) δολλάρια, έν Λονδίνω 
δέ τήν 18.5.1 969 μετά τών ηγετικών 
στελεχών Στάγκου Αστεριού, δημοσι
ογράφου καί Μερκούρη Σπυρίδωνος. 
Τήν 25.5.1969 έπέστρεψεν έν '.Ελλά
δι καί τήν Ιην Ιουνίου 1969 ¿μί
σθωσε διά τών ώς άνω χρημάτων 
τήν έν Ν. Κηφισία καί έπί τής όδου 
ΣΕΙΡΗΝΩΝ άριθ. 55, μονοκατοικίαν, 
είς ήν έγκατέστησεν έργαστήριον συν- 
αρμολογήσεως βομβών, παράνομον 
ραδιοφωνικόν σταθμόν καί άπέκρυψε 
διάφορα υλικά τής όργανώσεως. *Ε- 
τοποθέτησεν κατασκευασθείσας ύπ’ 
αύτου έκρηκτικάς καί έμπρηστικάς 
βόμβας, μεγίστης ισχύος, ώς άκο- 
λούθως: 1) Τόν Μάρτιον 1969 δύο 
(2 ) έκρηκτικάς πρός δοκιμήν είς πα
ραλιακήν περιοχήν τού Λαυρίου, 2) 
Τήν 19.3.1969 έκρηκτικήν είς τόν 
ενταύθα καί έπί τής όδου Αναγνο
στοπούλου κατανεμητήν του Ο.Τ.Ε. 
έκραγεΐσαν. 3) Τήν 21.4.1969 όπι
σθεν του έπί τής όδου Σταδίου άν- 
δριάντος τού Κολακοτρώνη έκρηχτι- 
κήν, έκραγεΐσαν. 4) Τήν 19.7.1969 
έκρηκτικήν εντός τής έπί τής όδου 
’Ακαδημίας Αμερικανικής Βιβλιοθή
κης, μή έκραγεΐσαν. 5) Τήν 26.7.
1 969 έκρηκτικήν έμπροσθεν του έπί 
τής πλατείας Συντάγματος ξενοδο
χείου ΚΙΝΓΚ-ΤΖΩΡΤΖ. έκραγεΐσαν καί 
προξενήσασαν τόν τραυματισμόν έξ 
(6 ) άτόμων, ευρισκομένων αυτόθι. 
6) Τήν 9.8.1969 μετά τής Σταυρο
πούλου Βενετίας έκρηκτικήν εντός τού 
έπί τής όδού "Οθωνος άριθ. 6 Πρα
κτορείου τής ’Ολυμπιακής εταιρίας, 
έκραγεΐσαν καί προξενήσασαν τον 
τραυματισμόν δώδεκα (12) ταξιδιω
τών Ελλήνων καί άλλοδαπών.

Παρέδωκε τήν 9.8.1 969 πρός φύ- 
λαξιν είς τόν Παπαδόπουλον Πέτρον 
έν (1 ) πιστόλιον καί ποσότητα έκρη- 
κτιχών ύλών. Έ  μύησε κατά μήνα Α 
πρίλιον ή Μάϊον 1 969' τήν μνηστήν 
του Σταυροπούλου Βενετίαν και τόν 
καθηγητήν γαλλικής Παπαδόπουλον 
Πέτρον. Εχρησιμοποίει κατά τάς έ
κάστοτε έπαφάς του μετά μελών τής 
όργανώσεως τό ψευδώνυμον «Ίω α ν - 
νίδης».

Βομβιστής
14.— ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:

Εμφορούμενος ύπό άριστερών φρο
νημάτων έμυήθη είς τήν όργάνωσιν 
κατά τό έτος 1967 ύπό τού Τσακα- 
ρέστου Κων)νου, έν γνώσει τελών τών 
ανατρεπτικών σκοπών αύτής. Κατέ
στη μέλος όμάδος δυναμιτιστών καί 
προέβη είς τάς κάτωθι δυναμιτιστι- 
κάς ένεργείας: Α ) Έτοποθέτησε τήν
18)19.4.1969 μετά τού Κωτσάκη Δη
μητρίου άνά μίαν ωρολογιακήν έκρη
κτικήν βόμβαν μεγάλης ισχύος 1) κά
τωθεν τού έπί τής όδού Αιόλου έστα- 
θμευμένου αυτοκινήτου, έκραγεΐσαν 
καί προξενήσασαν είς τούτο ζημίας, 
2) εντός τού έμπροσθεν του γηπέδου 
ΠΑΟ ευρισκομένου δοχείου άπορριμ- 
μάτων, μή έκραγεΐπαν, 3) κάτωθεν 
τού έν Παλαιώ Φαλήρω καί έναντι 
του ζαχαροπλαστείου «ΠΡΑΜ Α» έ- 
σταθμευμένου αυτοκινήτου μή έκρα
γεΐσαν. Β) Έτοποθέτησε κατά τόν 
μήνα ’Απρίλιον 1 969 μετά,τίνος "Α γ
γλου όνόματι ΡΟΤΖΕΡ ώρολογιακήν

Σ ο ν έ χ ι  ι a
είς τήν δην σελίδα
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έκρηκττκήν βόμβαν μεγίστης ισχύος 
έπί τής Εθνικής οδού Αθηνών — 
Θεσσαλονίκης, έκραγείσαν καί Γ) Έ - 
τοποθέτησε την 19.5.1 969 μετά του 
Σταράκη Ίωάννου ώρολογιακήν εκ
ρηκτικήν βόμβαν, μεγάλης ισχύος, 
κάτωθεν τού έν Γλυφάδα έσταθμευμέ- 
νου στρατιωτικού αύτοκινήτου .=..Α., 
¿κραγείσοτν καί προξενήσασαν ύλικάς 
ζημίας. Εντολή τού Κουβελάκη Γε
ωργίου καί δια. χρημάτων τού Βερνί- 
κου Νικολάου κατά τόν μήνα Σεπτέμ
βριον 1 968 ¿μίσθωσε τό έπί τής ο
δού Τσαμαδού άριθ. 47 διαμέρισμα, 
όπερ έχρησιμοττοιήθη μέχρι καί του 
’ Οκτωβρίου 1 968 ώς κρησφύγετον καί 
άποθηκη διαφόρων υλικών τής όργα- 
νώσεως. Συνειργάσθη κατόπιν έντολής 
τού Κουβελάκη Γεωργίου μετά τών 
Σταράκη Ίωάννου, Λουκά Σπυρίδω
νος καί Κωτσάκη Δη μητριού εις τήν κα
τασκευήν καί μεταφοράν βομβών διά 
τάς άνάγκας τής όργανώσεως. Εύρί- 
σκετο εις συνεχή επαφήν μετά του Κου
βελάκη Γεωργίου, μέλους τής διοικού- 
σης επιτροπής καί τού Βερνίκου Νι
κολάου, μέλους τής όργανώσεως, 
πρ’ ών καί ¿χρησιμοποιείτο εις άπά- 

^τας τάς έκνόμους δραστηριότητας 
Ιιής όργανώσεως, εμφανιζόμενος κα- 
*τά τάς έκαστοτε έπαφάς του μετά 
τών είρημένων καί άλλων μελών τής 
όργανώσεως ύπό τό ψευδώνυμον «Τίι- 
κήτας».

Ό  ^Μπτσος»
15. ΚΠΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟ Σ :

Έμυήθη ύπό τών άδελφού του Κων
σταντίνου, Μιχαλακέα ’ Αντωνίου καί 
Κουβελάκη Γεωργίου κατά τάς άρ- 
χάς τού έτους 1 968, έν γνώσει τελών 
των άνστρεπτικών σκοπών της όργα- 
νώσεως. Έχρησιμοποιήθη ύπό τού 
Κουβελάκη Γεωργίου από τού ’ Ιου
νίου 1968 μέχρι τού Αύγούστου 1969 
εις μεταφοράς εντύπου υλικού, βομ
βών καί εκρηκτικών ύλών, εις τήν 
άπόκρυψιν τοιούτων υλικών καί είς 
τάς έπαφάς τούτου μετά διαφόρων 
στελεχών τής όργανώσεως καί συνδέ
σμων αύτής άποστελλομενών έκ τής 
’ Αλλοδαπής. Έπολυγράφησε κατά μή
να ’ Ιούλιον 1 968 μετά τών αδελφών 
Μιχαλακέα καί έν τή οικία τούτων 
προκηρυξιν τής όργανώσεως ανατρε
πτικού περιεχομένου. Παρέλαβε κατά 
τάς άρχάς τού Φεβρουάριου 1969 έν 
Άμαρο οσίων μετά τού Κουβελάκη Γε
ωργίου παρά δύο αγνώστων έκρηκτι- 
κάς ϋλας καί μετέφερε ταύτας είς 
τό  ενταύθα καί επί τής όδοΰ Τσα- 
μαδοΰ άριθ. 47 κρησφύγετον της όρ- 
γανώσεως. Παρέλαβε τόν Μάρτιον 
τού >969 έκ τής οικίας τού ΑΛΑΝ 
ΓΟΥΕΓΚΕΡ πολυγραφημένας προκή
ρυ ξές  άνατρεπτικού περιεχομένου 
πρός πεμαιτέρων διασποράν τούτων. 
Μ'· ταβάς περί τό τέλος τού Μαρ
τίου του 1969 είς τό ¿.πί τής όδοΰ 
Σεβαστουπόλεως Μαιευτήριον «ΜΗΤΕ
ΡΑ» παοέλαβε παρ’ αγνώστου ια
τρού δύο δέσμας προκηρύξεων διά 
τόν αυτόν ώς άνω σκοπόν. Κατέστη 
μέλος τής ύπό τόν Κουβελάκην Γεώρ
γιον όμαδος δυναμιτιστών καί προέ- 
6η είς τάς ακολούθους δυναμιτιστι- 
κάς ένεργείας: Έτσποθέτησε τήν 18/ 
19.4.; 969 μετά τού Κομποτιάτου Ί ω 
άννου άνά μίαν ωρολογιακήν εκρηκτι
κήν βόμβαν μεγάλης ισχύος 1) κά
τωθεν τού ενταύθα καί επί τής οδού 
Αιόλου έσταθμευμένου ύπ’ άριθ. ΓΟ? 
65 ξένου αυτοκινήτου, έκραγείσαν 
καί προξενήσασαν είς τούτο ζημίας, 
2) εντός τού έμπροσθεν του γηπέ
δου <ΓΠΑΟ» ευρισκομένου δοχείου α
πορριμμάτων, μή έκραγείσαν, 3) κά
τωθεν τού έν Π. Φαλήρω καί έναντι 
τού ζαχαροπλαστείου «Π ΡΑΓΙΑ» έ- 
οταθμευμένου αυτοκινήτου, φέροντος 
ξένον αριθμόν, μή έκραγείσαν. Μετε- 
βιβασε περί τό τέλος Ιουλίου 1969 
είς τόν Κομποτιάτην Ίωάννην εντο
λήν τού Κουβελάκη Γεωργίου όπως 
συνάντηση Αμερικανόν τινα_ καί. συ
ζήτηση μετ' αυτού περί τού τρόπου 
προμήθειας πλαστικών ταινιών καί έ- 
τερων Ολικών άπ.χραιτήτων διά τήν 
κατασκευήν βομβών. Έχρησιμοποίει 
κατα τάς επσψάς καί συναντήσεις του 
υετα μελών τής όργανώσεως τό ψευ- 
Κ,λν,Μ.ην «ΜΗΤΣΟΣ».

χήν Μοναστή ρακιού — Άκροπόλεως, 
μή έκραγείσαν. ‘Ηγείτο όμάδος άτό- 
μων, άτινα έχρησιμοποίει είς τήν πα
ράνομον δραστηριότητα τής όργανώ· 
σεως.

Αρχηγός 
των δυναμιτιστών

19) ΦΙΛΙΑΣ ΑΘ Α Ν ΑΣ ΙΟ Σ ; ’ £μ· 
φορουμενος ύπό αριστερών φρονημά
των έμυήθη κατά τό έτος 1967 υπο 
τού άδελφού τοι Βασιλείου καί Πα- 
πασπηλιοπούλου Σπηλιού, ιδρυτών 
τής όργανώσεως, άποδεχθείς τούς 
ανατρεπτικούς σκοπούς αυτής. Έ - 
σχεν επαφήν κατά τάς άρχάς του έ
τους 1969 τή εντολή τού έν Παρι- 
σίοις ευρισκομένου Πα-πασπηλιοπου- 
λου Σπηλιού μετά τού Κουβελάκη 
Γεωργίου καί εδέχθη νά συνεργασθή 
μετ’ αύτού είς παρανόμους ένεργείας 
τής όργοπώσεως. Υπήρξεγ αρχηγός 
όμάδος δυναμιτιστών καί τεχν. σύμ
βουλος έπί του τρόπου λειτουργίας 
τών βομβών. Έπέδειξε τόν χειρισμόν 
βομβών είς τούς Κουβελάκην * Γεώρ
γιον, Μιχαλακέαν ’Αντώνιον, Μανιά
την Κων)νον καί άλλα μέλη —δυνα- 
μιτιστάς— τής όργανώσεως. Παρέδω- 
κε κατά τήν άνοιξίν τού έτους 1969 

• άνά μίαν βόμβαν είς Μανιάτην Κων) 
νον καί είς άγνωστον είσέτι άτομον 
ύπό τό ψευδώνυμον «Α ΙΑ Σ », '¿να 'το
ποθετήσουν ταύτας είς ύποδειχθέντα 
ύπό τούτου σημεία καί αναφέρουν 
είς αυτόν περί τού Αποτελέσματος.

\ Έχρησιμοποίει κατά τάς έπαφάς καί 
συναντήσεις του μετά μελών τής όρ- 
γανώσεως τό ψευδώνυμον «Παναγιώ
της».

Δρδσις
μετά τήν... αμνηστίαν!

2ϋ) ΙΣΑΚΑΡΕΣΤΟΣ Κ42Π)ΠυΣ: 
Εμφορούμενος ύπό αριστερών φρο
νημάτων έμυήθη άπό τής ίδρύσεως 
τής όργανώσεως άποδεχθείς τούς Α
νατρεπτικούς σκοπούς αύτής. Κατυώι- 
κασθείς κατά το παρελθόν διά παρά
νομον δράσιν έν τή όργανώσει κο" 
άποφυλακισθείς λόγω αμνηστίας, έ- 
σχεν άμέσως έπαφάς μέ στελέχη τής 
όργανώσεως καί συνέχισε τήν άνα- 
τρεπτικην του δράσίν. Ίεγνωριζζ τ°  
έπί τής οδού Τσαμαδού 4 7 κρησφύ
γετον τής όργανώσεως καί μετά τήν 
έγκατελειψίν τούτου κατά μήνα ’Ο
κτώβριον 19 68 παρέλαβεν έξ αυτού 
μετά τής μνηστής του Ζωγράφου 
Βασιλικής έκτυπωτικόν μηχάνημα 
καί έτερσ υλικά τής όργανώσεως, ά- 
τίνα καί άπεκρυψε. Συνέδεσε κατα 
τάς άρχάς τού ’ Ιανουάριου 1969 
τούς Κομποτιάτην Ίωάννην κα; 
Πρώτόπαππαν Χαράλαμπον καί μετέ- 
σχεν έπανειλημμένως είς συζητήσΓίς 
τούτων άφορο^σας τήν έν γένει δρα
στηριότητα τής όργανώσεως.

Έντολαί 
άπό τήν Γαλλίαν

21) ΠΑΓΙΑΔΟΓΙΟΥΛΟΣ ΠΕΤ^υΣ: 
Έμυήθη κατά ιιήνα Δεκέμβριον 1968 
ύπό τού Λουκά Σπυρίδωνος αποδε
χθείς τούς ανατρεπτικούς σκοπούς 
τής όργανώσεως. Μετέβη τή έντολη 
τού Λουκά Σπυρίδωνος τήν 13—7— 
1969 είς Γαλλίαν καί συνηντηθη με
τά τού ήγετικού στελέχους τού «Π α 
τριωτικού Μετώπου» καί τής «Δημο
κρατικής Άμόνης» Λελούδα Ίω ά ν 
νου διά σκοπούς τής Δ.Α. Έπανελ- 
θών έν Έλλάδι τήν 10—8—1969 ¿κό
μισε προφορικόν μήνυμα του είρημε
νού πρός τόν Λουκάν Σπυρίδωνα πε
ρί μελετωμένης άποστολής έκ τού 
εξωτερικού περί τό τέλος Αύγουστου 
τού αύτού έτους υλικών διά τάς Α- 
νάγχας τής όργανώσεως. Παρέλαβε 
τήν 16—8—19 69 παρά τού Λουκά 
Σπυρίδωνος καί άπεκρυψεν έν τη οι
κία του βαλίτσαν καί χαρτοφύλακα 
περιέχοντα έκρηκτικάς ϋλας, έτερα 
Ολικά Απαραίτητα διά τήν κατασκευ
ήν βομβών και όπλα, άτινα πληρο- 
φορηΟείς τήν σύλληψιν τοοΤου μετε- 
φερε εις τήν οικίαν τής άδελψής τής 
μητρός τούτου (Λουκά), ένθα και 
κατεσχέθησαν.

Αγορά Ολικών
77\ Γ ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

τής όργανώσεως. Διετηρει πρός τού 
το συνεχή επαφήν μετά τού Σταρά
κη Ίωάννου, τόν όποιοι’ φέροντα δια 
φορά εργαλεία κατασκευής εκρηκτι
κών βομβών καί πλαστών διαβατη
ρίων έγκατέστησεν έπί τι χρονικόν 
οιαστημα έντός τού γιώτ. ’ Βνήργη- 
σε κατά τόν μήνα ’ Ιούνιον 1969 
μετά τού Σταράκη Ίωάννου δοκιμα
στικόν τα ξίδχν διά του γ ιώ τ μέχρι 
της νήσου Πάρου, ένθα προέβη και 
εις άναζήτησιν εκρηκτικών ύλών. Έ - 
γνώριζε τήν φύλαξιν έντός τού γιώ τ 
εργαλείων κατασκευής βομβών ύπό 
τού Σταράκη Ίωάννου κσί ένίσχυεν 
οικονομικώς τήν όργάνωσιν.

Έπαφαί
μέ Κουβελάκην

25) ΔΡΟ ΥΤΣΑΣ Κ Ω Ν )Ν Ο Σ : Έ* 
μυηθη κατά τό έτος 1968 ύπό τού 
Κουβελάκη Γεωργίου άποδεχθείς 
τους άνατρεπτικούς σκοπούς τής όρ- 
γανώσεως. Συνειργάζετο ατενώς με
τά  τού είρημένου καί ύπο τήν άμεσον 
ηγεσίαν «ύτού μετεϊχεν είς παράνο
μους ένεργείας τής όργανώσεως έ* 
χων έπαφάς μετά μελών αύτής. ^Ηλ- 
θεν είς επαφήν καί συνεοέθη κατά 
τό θέρος τού 1 969 μέσω τού Κου
βελάκη Γεωργίου μετά τού Κοσμά 
Γεωργίου πρός έξυπηρέτησίν τών 
σκοπών τής όργανώσεως. Άπελάμ- 
βανε τής απολύτου εμπιστοσύνης 
τοΰ Κουβελάκη Γεωργίου, όστις κα
τα  τήν Αναχώ ρησίν του είς τό εξω 
τερικόν τόν Αύγουστον 1969 Ανέθε- 
σεν είς αύτόν τήν διατήρησίν τής έ- 
παφής μετά τών Κομποτιάτου Ί ω 
άννου, βομβιστοϋ, καί Κονάρη Δη- 
μοσθ. ηγετικού στελέχους τής όρ
γανώσεως, διά τήν καθουήγησιν καί 
μετάδοσιν είς αύτούς εντολών σχε- 
τικώς μέ τήν έκνομον δραστηριότη- 
τά  των.

Πολΰνραψος
261 Μ ΛιΣΙΟΥΛΑΣ Θ»-'ΟφΛΝΗΣ: 

Έμυήθη κατά τάς άρχάς τού έτους 
1968 ύπό τού Ροκοφύλλου Χρήστου 
Αποδεχθείς τούς άνατρεπτικούς σκο
πούς τής όργανώσεως. Παρέλαβε 
καχά μήνα Ιούλιον 1 968 παρά του 
είρημένου πολύγραφον. τόν οποίον 
άποκρύψας έν τή οικία του, παρέ- 
όωσεν άκολούθως καί δή τόν Αύ
γουστον του 1969 είς τόν Καρά- 
γιωργαν Διονύσιον πρός έξυπηρέτη- 
σιν της παρανόμου έκτυπωτικής όρα 
στηριότητος τής όργανο·σεως.

Άποστολπί
προκηρΰξκων

¿1) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ :
Εμφορούμενος ύπό αριστερών 

Φρονημάτων έμυήθη κατά τό έτος 
1 967 Οπό τού Καράγιωργα Διονυσί
ου, άποδεχθείς τούς ανατρεπτικούς 
σκοπούς τής όργανώσεως. Έχρησι 
μοποιήθη κατά τό έτος 1968 ύπό 
του είρημένου είς άποστολάς προκη
ρύξεων ανατρεπτικού περιεχομένου 
καί αγοράς απαραιτήτων υλικών 
προς έξυπηρέτησίν τήι παρανόμου 
έκτυπωτικής δραστηριότητας τής όρ- 
γανωσεως. '*Βχρησιμοποιηθη ύπό του 
ίλαραγιωργα Διονυσίου κατά τόν Φε
βρουάριον καί Μάρτιον 1968 δι’ ά- 
πειλάς καί εκφοβισμόν φοιτήτριας, 
ήτις έγνώριζε τήν παράνομον δρα
στηριότητα τούτου καί ήπείλει νά 
τον καταδώση. Έπεχειρησε ν" άνευ
ρη καί μυήση κατάλληλον ατομον 
όιά τήν κατασκευήν εκρηκτικών μη
χανημάτων. Παρέλαβε παρά τού Κα- 
ράγιωργα Διονυσίου κατά μέγ τόν 
Μάρτιον 1969 πολύγραφον κατά δέ 
τάς άρχάς Ιουλίου 1969 βόμβας, 
ατινας άπεκρυψεν έν τή οικία του.

Ό  ταχυδρόμος
28) ΠΑΚΟ Σ ©ΙιΟφΑΓΙΗ Σ ; ·Ε-

μυηθη κατά τό  έτος 1969 ύπό του 
Καραγιωργα Διονυσίου, Αποδεχθείς 
τούς άνατρεπτικούς σκοπούς τής όρ
γανώσεως. Τή εντολή του είρημένου 
προέβη εις ταχυδρόμησην διανομήν, 
διασποράν προκηρύξεων ανατρετττι· 
κοΓ: ιριεχομένου καί άσκησιν προ
παγάνδας ύπερ των σκετιόν τής όρ
γανώσεως μεταξύ τών συμφοιτητών 
του. Παρέλαβε παρά τού Καράγιοϊρ-

σιμοποιησάσης τόν πολύγραφον ττ 
Ομοσπονδίας ’Αθλοπαιδιών Έλλ( 

δος, ής έτύγχανε γενικός γραμμί 
τεύς, είς τήν έκτύπωσιν διαφορά 
προκηρύξεων καί τρικ άνατρεπτικ: 
περιεχομένου. Συνειργάσθη μετ 
τών λοιπών μελών τής* όμαδος ε 
τήν ταχυδρόυησιν, άτοστολήν kc 
διασποράν τών ανωτέρω προκηρύξ 
ων. Άπεδέχθη πρότασιν του Βασ 
λείου Ίωάννου περί συμμετοχής τε 
είς δυναμιτιστικάς ένεργείας τής cf 
Υανώσεως.

Τρυκ και λοιπά έντυπ
31) ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΤΡΟΣ: Ί  

μυηθη κατά τάς άρχάς τού έτοι 
»968 ύπό τού Βασιλείου Ίωάννοι 
άποδεχθείς τους άνατρεπτικούς σκι 
πούς της όργανώσεως. Κατέστη μι 
λος τής ύπό τόν άνωτέρω τριάόο 
τής όργανώσεως καί ύπό τήν ίδιόττ 
τά  του ταύτην συμμετέσχε μέχρι τή 
άνοίξεως τού έτους 196 9 είς διανι 
μας, άποστολάς καί διαστιοράς προ 
κηρύξεων, τρίκ καί λοιπών έντύπω 
της όργανώσεως αντεθνικού καί άνο 
τρεπτικού περιεχομένου εις διάφορ 
σημεία τών ’Αθηνών καί Πειραιώο 
Έλαβε γνώσιν μελετωμένων δολιο 
φθορών καί άπεδέχθη πρότασιν το 
Βασιλείου Ίωάννου περί συμμέτοχη 
του είς δυναμιτιστικάς ένεργείσ 
τής όργανώσεως.

Μύησις
άπό τόν μνηστήρα

32) Μ ΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΦΙΙΙΕΙΠΗ 
Έμυήθη κατά τάς άρχάς τού έτου 
1 968 ύπό τού μνηστήρας της I Ιαρια 
νοϋ Αντωνίου, άποόεχθεΐσα τούς σ 
ναχρεπτικούς σκοπούς τής όργανώ 
σεως. Κατέστη μέλος τής όμάδο 
Βασιλείου Ίωάννου καί ύπό τήν ι 
διότητά της ταυτην έξετυπωσε κάτι 
διάφορα χρονικά διαστήματα μέχρ 
τού θέρους τού έτους 1969 διά το· 
πολυγράφου της “Ομοσπονδίας Ά  
θλοπαιδιών Ελλάδος, ής ¿τύγχανε 
υπάλληλος, δ αφορους προκηρύξεις 
τρικ καί λοιπά έντυπα τής όργανω 
σεως αντεθνικού καί ανατρεπτικοί 
περιεχομένου. Προέβη είς την έπι 
σκευήν τού ύποστάντος βλάβην π ο 
λυγράψου τής όργανώσεως καί συν 
έβάλεν είς ένεργουμένας προκαταρ 
κτικάς ένεργείας τής όμάδος Brr.oi 
λείου ’ ι G) j ν ν ο υ επί μελετωμένων δυ 
ναμιτιοτικων ένεργειών.

Πληροφορίαι 
άπό τήν Τράπεζαν
33) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΜ

Ν Η Σ :  Εμφ ορούμενος ύπό κομμού 
νιστικών φρονημάτων έμυήθη παρ’ Λ 
γνώστου είς  την όργάνωσιν, άποδ: 
χθε ίς  τούς ανατρεπτικούς κ α ί άντε
θνικούς σκοπούς αύτής. Μετέσχε σ· 
σκεψε,ως μετά  τών στελεχών τής óp- 
γανώ οεω ς Κουβελάκη Γεω ργίου και 
Κονάρη Δημοσθ. κα ί τών βομβιστώ ι 
αύτής Σ τα ρ ά κ η  Ίω ά ννου  κα ί Λ ο ν  
κα Σπυρ ιδω ιος πραγμαχοποιηθείσαν 
δ ιά  τούς σκοπούς ταύτης ε ίς  τό κέν· 
τρον « u m n n R Z »  Βαρεμπομπης κατσ 
την ά νο ιξ ιν  ή τό θέρος τοΟ 1969- 
Συνηντηθη έπανειλημμένως έν τή ο ι
κ ία  κα ί τώ Υραψείω  τού Τσαγκαρα· 
κη Π αναγ ιώ του μετά τών Κονάρη 
Δημοσθ. κα ί Κωνσταιτοπούλου Ν ικο 
λάου κα ί συνεζήτησε μετ’ αυτών δια 
φορά θέματα  άφορωντα την παράνο
μον δραστηρ ιότητα  τής όργανώσεως- 
' tAaióe μέρος £ίς  σύσκεψιν τής δι* 
ο ικούσης επιτροπής τής όρνανώσε- 
ως Αποτελουμένης έκ τών Ίο ρ δ α π ί 
Ó ου Γεωργίου, Τσαγκαράκη Πανσ- 
γ  ιό  του, Κουβελάκη Γεωργίου, Κ ο 
νάρη Δημοσθένους κ<χί Κωνσταντο- 
πούλου Ν ικολάου πρα>·ματοποιηθεΙ- 
σαν τόν  Ιούλιον  τοΰ 1969 έν τή ο ι
κ ία  τού Ίο ρ δ α ν ίδ ο υ  Γεωργίου, καθ 
ήν συνεζητήθησαν θέματα κα ί έλή- 
φθησαν' άποφάσεις περί τής έκνόμου 
όρσστηριότητος τή ς  όργανώσεως ά 
μα  όέ κατεβλήθη προσπάθεια νά  μ~· 
•χάσχη ούτος ε ις  τήν διοικούσαν έπι- 
τροπήν. Ιή ν  8 .8-1 969 χατόπιν προ- 
συνεννοήσεως. έδέχθη έν τή  οικία 
του τήν ανωτέρω διοικούσαν επιτρο
πήν τής όργανώσεως καί άντήλλαξε 
μ : τ ’ αύτής άπόψεις περί γενικ&^τέ- 
,'-ον ζητημάτω ν άφορώντων τήν όρ-



" ι I /Λ \ j »  cxTpTxnxvutt'VU uu/ί-IUU m-
'îtopp: μμάτο>ν. μή εκραγείσαν, 3) χά- 
tojGçν toi· έν Π. Φαλήρω καί έναντι 
τοΟ ζσγαροπλαστε ίου «Π ΡΑΠΑ» έ- 
σταθμει μένου αυτοκινήτου, φέροντος 
υενον αριθμόν, μή έκραγείσαν. Μετε-

Ο δίδασε περί τό τέλος Ιουλίου 1969 
λ  ίς τόν Κομποτιάτην Ίωάννην έντο- 

S  λήν τού Κουδελάκη Γεωργίου όπως 
συνάντηση Αμερικανόν τινα καί σι> 
ζητήση μεν σ.ΟτοΟ περί τοΟ τρόπου 
προμήθειας πλαστικών ταινιών καί ε
τέρων υλικών άπαραιτή^ων διά τήν 
κατασκευήν βομβών. Έχρησιμαποιει 
κατά ταυ έπαφάς καί συναντήσεις του 
μετά μελών τής όργανώσεως τό ψευ
δώνυμον «ΜΗΤΣΟΣ».

Ό δικαστής...
16.-- ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: 

’ Εμφορούμενος Οπό αριστερών φρονη
μάτων i μυήθη εις τήν όργάνωσιν κα
τά τάς άρχάς του έτους 1963 Οπό 
τοΟ Κουδελάκη Γεωργίου, έν γνώσει 
τελών τών ανατρεπτικών σκοπών αυ
τής. Μετέσχε κατά μήνα ’ Ιούνιον 
1 968 συσκέψε σς στελεχών τής όργα- 
νώσεως πρσγματοποιηθείσης ύπό τήν 
προεδρίαν του έκ τών Ιδρυτών αυ
τής Φιλία Βασιλείου, έν τή οικία του. 
Έπολυγράψησε μετά του Δη μη
τριού έν τή οίκια του προκή
ρυξές άνατρεπτικοϋ περιεχομένου 
παραδοθείσαν αύτώ ύπό του Κου
δελάκη Γεωργίου. Διέθεσε άπό 
τού φθινοπώρου 1 968 μέχρις Αύγου
στου 1 969 την έν Ύμηττώ οικίαν του 
ώς κρησφύγετον τής όργανώσεως. Έ - 
σχεν έν αύτή έπανεύλημμένας έπαφάς 
μετά τών Κουδελάκη Γεωργίου, Κο
σμά Γεωργίου καί Κομποτιάτη Ιω- 
άννου, καθ’ άς μετεφέρθησαν ύπό 
τούτων πρόο φύλαξιν δέματα προκη
ρύξεων ανατρεπτικού περιεχομένου, 
δόμδαι καί έκρηκτικαί υλαι. Έ  φύ
λασσαν εις τόν κήπον τής οικίας 
του από τού Νοεμβρίου 1 968 δοχεΐον 
περιέχον ικανήν ποσότητα έκρηκτικής 
ύλης, τήν όποιαν, παρέόωκε τόν ’ Ι
ούνιον τού 1 969 εις τους Κουβελά· 
κην Γεώργιον καί Λουκάν Σπυρίδωνα 

^τοός κατασκευήν βομβών. Είχεν άπο
ρά) κεύσει εις κατάλληλον σημεϊον τής 
^οικίας του ικανόν αριθμόν δομδών, 
αίτινες παρελαμδάνοντο τμηματικώς 
ύπο βομβιστών τής όργανώσεως. *Έ- 
σχεν έπαφήν διά τούς σκοπούς της 
όργανώσεως μέσω τού Κουβελάκη Γε- 
ωργίου μετά τοΰ ’ Αμερικανού Γουεν- 
κερ ’Ά λαν καί συνέδαλεν εις τόν 
προσηλυτισμόν καί μύησιν τού Κω- 
τσάκ.η Δημητρίου. Κατείχε παρανόμως 
καί άπέκρυπτεν εις τήν έν Φιλιατροίς 
— Μεσσηνίας άγροικίαν τής οικογέ
νειας του. 1) έν (1 ) περίστροφον 
ΣΜΙΘ ΓΟΥΕΣΤΟΝ Νο 32 μεθ’ έξή- 
χοντα επτά (67) φυσιγγίων, καί 2) 
έν ( I )  πιστόλιον ΜΓΙΕΡΕΤΤΑ τών 9 
μ.μ. μετά 105 φυσιγγίων. Έχρησι- 
μοποίει κατά τάς έκάστοτε έπαφάς 
καί συναντήσεις του τό ψευδώνυμον 
«Κ ΛΗΜΗΣ».

...Kgí ό άδελφός του
17) ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 

Έμυήθη κατά τάς άρχάς το? έτους 
1958 ύπό τών άδελφοΰ του ’Αντωνίου 
καί Κουδελάκη Γεωργίου, άποδεχθείς 
τούς ανατρεπτικούς σκοπούς της όρ
γανώσεως. Συνήνεσεν εις τήν χρησι
μοποίησή τής οικίας του ώς κρησφύ
γετού τής όργανώσεως πρός απόκρυ
ψη- εκρηκτικών υλών, δομδών καί άλ
λου Ολικού αυτής. Παρίστατο κατά 
τόν γενομένην έν τή οικία του τάς 
απογευματινός ώρας τής 18.4.1969 
ύπό τού Κουδελάκη Γεωργίου επίδει
ξη  εις τούς δυναμιτιστάς Κομποτιά
την ’ I ο>άννην καί Κωτσάκην Δ. πε- 
ρί τής χρήσεως τών εκρηκτικών δομ
δών. Τή εντολή τού είρημένου άφή- 
κε τήν νύκτα τής ιδίας ημέρας άνοι- 
κ·τήν τήν έςώθυραν τής αυλής τής 
οικίας του διά τήν παραλαβήν ύπό 
τών ανωτέρω δυναμιτιστών δομδών 
πρός χρησιμοποίησιν.

Προκηρύξεις 
καί βόμβες

18) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ ΝΟ Σ: Έμ-
Φοροάμενος ύπό αριστερών φρονημά
των έμυήθη κατά τό έτος 1967 ύπό 
τού Κομποτιάτη ’ Ιωάννου, άποδεχθείς 
τουο άνατρεπτικούς σκοπούς τής όρ
γανώσεως. ’Ήρχετο εις συχνός έπα- 
Φσ·.; μέσω τού Κομποτιάτη ’ Ιωάννου 
μετά τών στελεχών Φιλία Βασιλείου, 
Βερνίκου Νικολάου και Κουδελάκη 
Γεωργίου διά σκοπούς τής όργανώ- 
σεως. Μετέφερε, διένειμε καί διέσπει- 
ρε κατ’ έπανάληψιν προκηρύξεις άνσ- 
τρεπτικου καί αντεθνικού περιεχομέ
νου. Παρέλαδε κατά μήνα Αύγου
στον τού έτους 1968 παρά τών Κου
δελάκη Γεωργίου καί Βερνίκου Νι
κολάου καί έκ τής παρά τό τέρμα 
’ Αμπελοκήπων όδού Σεβαστουπόλεως 
ταξιδιωτικόν σακκον. περιέχοντα έν 
γνώσει του ποσότητα τεσσάρων (4 ) 
χιλιόγραμμων πλαστικής έκρηκτ κή; 
ύλης, καί άπέκρ.'ψε τούτον έπί π 
χρονικόν διάστημα. Κατέστη κατά 
τάε άογάς τού έτους 1 969 μέλος της

τού αύτού έτους υλικών'διά τάς ά- 
νάγχας τής όργανώσεως. Παρέλαδε 
τήν 16- 8—1969 παρά τού Λουκά 
Σπυρίδωνος καί άπεκρυψεν έν τή οι
κία του δαλιτσαν και χαρτοφύλακα 
περιέχοντα έκρηκτικάς υλας, έτερα 
υλικά άπαραίτητα διά τήν κατασκευ
ήν δομδών και ε πλα, άτινα πληρο- 
Φορηθείς τήν συλχηψιν τούτου μετε- 
φερε είς τήν οΙκιαν τής αδελφής τής 
μητρός τουτου (Λουκά), ένθα και 
κατεσχέθησαν.

Αγορά Ολικών
22) Σ ΤΑΥΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΠΑ 

- ΜΑΡΙΑ: Εμυήθη κατά μήνα Δε
κέμβριον 1968 ύπο τού μνηστήρος 
της Λουκά Σπυρίδωνος άποδεχθεΐ- 
σα τούς άνατρεπτικούς σκοπούς τής 
όργανώσεως. Έσχεν έπαφάς τόν ’ 1 * 
ανουάριον 1 969 μέσω τού μνηστήρος 
της μέ τόν Σταράκην Ίωάννην και 
όι· αοτοο μέ τόν Κουδελάκην Γεώρ- 
γιον.

Τη έντολή τούτου, μετέτρεψε τό 
έπί τής οδού ^.ενοκράτους άριθ. 41 
διαμέρισμά της εις έργαστήριον κα
τασκευής ή ανασκευής δομδών ύπο 
αυτής καί τών Λουκά Σ πυρ. μνη
στήρος της κοί Σταράκη Ιωάννου. 
Ήσχολείτο κυρίως μέ τήν άγοράν έκ 
τού εμπορίου διαφόρων εξαρτημάτων 
απαραίτητων διά τάς κατασκευαζο- 
μενας ή άνασκευαζομένας δόμδας. 
Συνειργάοθη κατά μήνα: Μάρτιον 
1 969 μετά τού μνηστηρος της Λου
κά Σπυρ. είς τήν δοκιμαστικήν πρό- 
κλησιν έκρηξεως εν τή παραλιακή 
περιοχή Λαυρίου δύο ύπό τούτων 
κατασκεοασθεισών δομδών. Έτοπο- 
θέτησε τήν 18.7.1969 μετά τού Στα 
ράκη * Ιωάννου ώρολογιακήν εκρη
κτικήν δόμδαν είς τόν παρά τό θέα- 
τρον ‘Ηρώδου τού ’Αττικού χώρον 
τής Άκροπόλεως, μή έκραγεϊσαν. 
’ Ετοποθέτησεν ώσαΰτως τήν 9-8-69 
μετά τού μνηστήρος της (Λουκά) ω 
ρολογιακήν εκρηκτικήν δόμδαν μεγί
στης ισχύος εντός τού έπί τής όδού 
"Όθωνος 6 πρακτορείου τής ’Ολυμ
πιακής Αεροπορίας, ήτις έκραγεΐσα 
επροξενησε τόν τραυματισμόν δώδ£- 
χα (12) ταξιδιωτών ημεδαπών κ «1 
άλλοδαπών. Διετήρει είς τήν έπί τής 
όδού Τυδέως 7—9 οικίαν της συν
θηματικόν Κώδικα δι’ ού άλληλο- 
γράφει μετά στελεχών τής όργανώ- 
σεως ευρισκομένων είς τό εξωτερι
κόν.

Ό  κ. εισηγητής
23) ΚΟ ΣΜ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ·Ε-

μυήθη είς τήν όργάνωσιν τό έτος 
1 9 58 ύπό τού Κουδελάκη Γεωργίου, 
άποδεχθείς τούς άνατρεπτικούς σκο
πούς τής όργανώσεως. Μετέφερεν ά- 
πό τής μυήσεώο του μέχρι καί τού 
Αύγουστου 1969 διά τού αυτοκινή
του του τόν Κουδελάκην Γεώργιον 
πρός συνάντησίν στελεχών καί με
λών* τής όργανώσεως καί έλάμδανε 
γνώσιν τών σχετικών διά τούς σκο
πούς της όργανώσεως συζητήσεων 
καί της παρανόμου δράστηριότητος, 
τόσον τοΟ Κουδελάκη όσον καί ετέ
ρων μελών τής όργανώσεως, Πσρέ- 
δωκεν έπανειλημμένως είς τόν Κου
δελάκην Γεώργιον κατά τό αύτό χρο 
νικόν διάστημα τό ύπ’ άριθ. 139959 
Ι.χ επιβατικόν αύτοκίνητόν του τύ
που «FUL.CS ’ / ΑΰΚ ΕΝ», τελών έν 
γνώσει δτι θά έχρησιμοποιείτο τού
το διά τάς άνάγκας τής όργανώσε- 
ως κα. δή διά τήν ιιεταφοράν ̂  με
λών αύτής. εκρηκτικών υλών, βομ
βών καί έτέρων υλικών.

Μετέφερε δίς μετά τοΰ Κουβελά- 
κη Γεωργίου έξ ών μίαν διά τού α
νωτέρω αυτοκινήτου του προκηρύ
ξεις τής όργανώσεως άνατρεπτικοϋ 
περιεχομένου είς τήν οικίαν τών ά- 
δελφών Μιχαλακέα πρός άπόκρυψιν 
τούτων. Έ  γνώριζε τσ. πραγματικά 
στοιχεία τού ύπό ψευδώνυμον «ΚΛ^ι- 
ΜΗ Σ >> έμφανιύομένου στελέγους τήζ 
όργσνώσεωο Μιχαλακέα  ̂ ’ Αντωνίου 
καί άπεδέχθη εντολήν τού Κουβελά 
κη δπως, έν περιπτώσει ανάγκης, 
φέρη τόν Κονάρην Δημοσθένην είς 
έπαφήν μετά τοΰ είρημένου. Κατά τό 
θέοοε τού έτους 1969 έν τή οικία 
του Κουδελάκη Γεωργίου ήλθεν είς 
έπαφήν καί συνεδέθη ιιετά τού^ Δρού- 
τσα Κων)νου διά σκοπούς τής όρ
γανώσεως.

Μεταφορά εκρηκτικών 
μέ γιώτ από Ίτελίαν

24· ΠΑΙΙΑΖΗΣΗΣ Β ΙΚ ΙΩ Ρ : Ε· 
μυηθη κατά τό έτος 1968 ύπό του 
Κ αράγιωργα Διονυσίου, άποδεχθείς 
τους ανατρεπτικούς σκοπούς τής όρ- 
γυ-νώσεως. Μετέφερε κατά τό έτος 
1963 διά τού γιώ τ αύτού λάθρα είς 
Ιταλίαν άτουον, οϋτινος είχεν άπα- 

γομευ&ή ή άπυοημία διά λόγους ε
θνικού συμφέροντος, τή ¿ντο ή του 
Καράγιωργα Διονυσίου. ^Ηλθεν είς 
επαφήν κσί συ εδέθη τήν άνοιξιν του 
έτους 1 969 μ τά τών δυναμιτιστών 
Σταράκη ’ Ιωάννου, Κομποτιάτη ’ Ι
ωάννου καί -ου Κουδελάκη Γεωργί
ου πρός έξ ’ -τηρέτησιν τών υκοπών 
τής όογανώσεονς. ΆπεδέχΟη ,τροτα-

ατι’νας άπεκρυψεν έν τή ςΤκΤα του.

Ό ταχυδρόμα'«:
28) Ι1ΑΚΟΣ 0ΕΟΦΑΝΗ Σ ; -έ-

μυηθη κατά τό έτος 1968 ύπό του 
Καράγιωργα Διονυσίου, αποδεχθείς 
τους άνατρεπτικούς σκοπούς τής όρ
γανώσεως. Τη έντολή τού είρημένου 
νροέβη είς ταχυδρόμησα' διανομήν, 
διασποράν προκηρύξεων άπατρεπτι- 
κοϋ ,τεριεχομένου καί άυκησιν προ
παγάνδας ύπέρ τών σκοπών τής οο· 
γυαώσυως μεταξύ τών συμφοιτητών 
του. Παρέλαδε παρά τού Καράγιωρ
γα  Διονυσίου κατά τόν Απρίλιον 
τού 1 969 ποσότητα άμπουλων περΐ·*> 
χουσών δύσοσμα καί δακρυγό\α ύ- 
Υρά διά την ριψιν τούτων είς χώ
ρον συγκ.εντρώσεως κατά τήν επέ
τειον τής 21ης ’Απριλίου 196 7.

Συντάκτης καταλόγου
29) Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  ΙΩΑΝΝΗΣ:

Εμφορούμενος ύπό αριστερών φρο
νημάτων έμυηθη κατά τό έτος 1967 
υπό τού Καραγιωργα Διονυσίου, ά
ποδεχθείς τούς άνοπρεπτικούς σκο
πούς τής όργανώσεως. Έ  μύησε κα- 
τα  τάς άρχας τού έτους 1968 τούς 
Η&ριανόν ’Αντώνιον καί Καπαγέρωφ 
Πέτρον, μεθ’ ών άπετέλεσε τριαδα 
της όργανώσεως, τής οποίας έτύγ- 
χανε επικεφαλής ύπό τήν καθοδήγη- 
σιν τού Καραγιωργα Διονυσίου. Συ- 
νέτσξ?. διά τής όμάδος του ταύτης 
κατάλογον διαφόρων πρσσωπικοτή- 
των έξ όλης τής ‘ Ελλάδος, πρός 
οϋς τή έντολή τού Καράγιωργα Διο
νυσίου άπέστειλε ταχυδρομικούς προ
κηρύξεις τής όργανώσεως άνατρε- 
πτικοΟ καί άντεθνικοΰ περιεχομένου. 
Έξετύπωσε κατά μήνα Φεβρουάριον 
τού 1968 διά τού Παριανού 'Αντω
νίου προκηρύξεις τής όργανώσεως α
νατρεπτικού περιεχομένου τάς όποιας 
διεσκόρπισε διά τής όμάδος του είς 
διάφορα σημεία τών ’ Αθηνών καί 
Πειραιώς, χρησιμοποιήσας πρός τού
το τό αύτοκίνητόν του. Παρέλαδε 
τήν άνοιξιν τού 1968 παρά τού Κα- 
ράγιωργα Διονυσίου προκηρύξεις 
τού αυτού περιεχομένου τάς όποιας 
διεσκόρπισε κατά τόν αύτόν ώς άνω 
τροπον είς διάφορα σημεία τών ’ Α
θηνών καί Πειραιώς. ‘Ωσαύτως κα- 
τα  τόν αύτόν χρόνον παρέλαδε πα
ρά τού είρηιιένου μεψιδράνας προκη
ρύξεων αντεθνικού περιεχομένου, τάς 
οποίας έξετύπωσε διά τού Παριανού 
'Αντωνίου. Τό θέρος τού έτους 1968 
παρέλαδε παρά τού ίδιου προκηρύ
ξεις άντεθνικοΰ καί άνατρεπτικοϋ πε
ριεχομένου καί άπέστειλε ταύτας τα- 
χυυρομικώς είς διάφορα πρόσο>πα 
τού εσωτερικού καί εξωτερικού. ΓΙα- 
ρελαβε κατά μήνα Αύγουστον 1968 
μετά τοΰ Καράγιωργα Διονυσίου πο 
λύγραφον έκ τής οικίας τού Μστσι- 
ούλα βεοφάνους χαί άπέκρυψε τού
τον ¿ν τή οικία του. ’ Ακολούθως έ- 
πε·: κεύασε καί μετέφερε τούτον διά 
της Μισαηλίδου Φωτεινής είς τό εν
ταύθα καί έπί τής όδού Άγλαύρων 
16 διαμέρισμα, ένθα παρέόωκε τού
τον είς τόν Καράγιωργαν Διονύσιον 
έπιόειξας άμα είς αύτον χαί τόν χει
ρισμόν. ι Ιαρελαύε τήν άνοιξιν τού έ
τους 1969 παρά το»“ Καράγιωργα 
Διονυσίου προκηρύξεις είς τήν ’Α γ
γλικήν καί Γαλλικήν γλώσσαν άν- 
θελληνικού περιεχομένου καί διένει
με ταύτας είς γνωστούς του. Π αρε
στή κατά τήν αυτήν εποχήν είς έπι- 
δειξιν καπνογόνων δομδών καί πο- 
σοτητος δόλων (μπίλιες), καταλλή
λων διά τήν πρόκλησιν τροχαίων α
τυχημάτων, γενομενών ύπό τού Κα· 
ραγιωργα Διονυσίου. Άνέλαδε τόν 
Ιούνιον τού 1969 τή έντολή τού 
Καραγιωργα Διονυσίου νά έξακριδώ- 
ση διά τής όμάδος του, ¿άν οί δι- 
οικηταί τών διαφόρων Τραπεζών έγ- 
κατολείπουν τά αυτοκίνητά των έ
ξωθεν τώγ οικιών των. Προσεπάθη- 
σε διά τής όμάδος του1 τόν 'Ιούνιον 
τοΟ 1 969 ωσαύτως τή έντολή τού 
Καράγιωργα Διονυσίου ια  έπισημά- 
νη τά  καίρια σημεία τών εγκατα
στάσεων τού Σταδίου Καραϊσκάκη 
(σταθμόν ΔΕΗ κλπ.) διά τήν κατα
στροφήν τούτων κατσ τήν περίοδον 
τών Πανευρωπαϊκόίν ’ Αγώνων υπό ο
μάδων σαμποτέρ τής όργανώσεως.
I Ιρός τόν σκοπόν τούτον μετέδη τε 
τράκις είς τό άνωτέρω Στάδιον, κα
λυπτόμενος Οπό τήν ιδιότητα τού φΐ 
λάθλου καί άν έφερε τάς διαπιστώ
σεις του είς τόν Καρά/ίωργαν Διο
νύσιον. Τή έντολή τού ίδιου άνέλαδε 
κατά τό τέλος ’ Ιουνίου 1969 νά έπι- 
σημάνη στόχους, καθ’ ών ουτος δια 
τής όμάδος του 6ά άνελάμδανε βομ
βιστικός ένεργείας. αίτινες είχαν 
προγραμματισθή διά τήν 20 έως 25 
Ιουλίου 1969.

Πολύγραφος 
τής 'Ομοσπονδίας 

Αθλοπαιδιών
30) ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ :

Έμυήθη κατά τάς άρχάς τού έτους 
1968 ύπό τού Βασιλείου ’ Ιωάννου, 
άποδεχθείς τούς ανατρεπτικούς σκο 

Αη\/η·νϊΛΛΤΓΜΓ. Κατέστη ιιέ-

νάρη Δημοσβέναυς καί Κωνσταντο 
ποόλου Νικολάου πραγματοποιηθεί- 
σαν τόν ’ Ιούλιον τού 1969 έν τή οι
κία τού Ίορδανίδου Γεωργίου, καθ 
ήν συνεζητήθησαν θέμσπα καί ¿λή- 
φθησαν αποφάσεις περί τής έκνόμου 
όρσστηριότητος τής όργανώσεως ά
μα δέ κατεδλήθη προσπάθεια: νά με 
τάσχη ουτος είς τήν διοικούσαν επι
τροπήν. 1 ήν 8-3-1 969 κατόπιν προ- 
συνεννοήσεως. έδέχθη έν τή οικία 
του τήν άνωτέρω διοικούσαν έπιτρο 
πήν τής όργανώσεως καί άντήλλ^ξ*'- 
μετ’ αύτής απόψεις περί γενικωτε* 
ρων ζητημάτων άφορώντων τήν όρ- 
γανωσίν άμα δέ έδέχθη έκ νέου προ- 
τασιν περί συμμετοχής του είς τήν 
διοικούσαν έπιτροπήν τής όργηνώ^ε- 
ως.

Απόρρητοι
πληροφορία)

34) ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑ
ΡΗ Σ : ’ Εμφορούμενος ύπό άριστ?
ρών φρονημάτων έμυήθη κατά τό ? 
τος 1967 ύπό τών Καραγιωργα A c 
νυσίου καί ^.ανθάκη Νικολάου, άπε 
δεχθείς τούς άνατρεπτικούς σκοπού 
τής όργανώσεως. Παοελάμδανε μι 
χρι τού Φεβρουάριου 1969 παρά 
Καράγιωργα Διονυσίου, Σημίτη Κοί 
στανχινου καί ^.ανθάκη Ν’ικολ., δι 
άφορα κείμενα είς την Αγγλικήν κ.: 
Ελληνικήν, άντεθνικοΰ καί άνατρ: 
πτικού περιεχομένου, άτινα μεταψρ: 
ζόμενα ύπ’ αύτού έξετυπούντο ά 
προκηρύξεις τής όργανώσεως καί ; 
κυκλοφόρουν έν τε τώ έσωτεριχώ κ: 
εξωτερικά». Έξεμαίευε κατά διάφου 
χρονικά διαστήματα μέχρι τού Ίο ι 
λιου τού 1969 διαφόρους άπορρήτοι 
πληροφορίας έκ γνωστών του, ο'ίτιντ 
ήδύναντο νά γνωρίζουν ταύτας, κε 
μετέδιδεν άκολουθεος αύτάς είς τοι 
Καράγιωργαν Διονύσιον καί Ξάνθε 
κην Νικόλαον, οϊτινες έξεμεταλλεύο 
το ταύτας έν τώ  πλαισίω τής πάρε 
νόμου δραστηριότητος τής όργανώσ 
ως.. Μετέδιδεν ομοίως κατά τό αυτ 
χρονικόν διάστημα είς τούς ίδιοι 
απορρήτους πληροφορίας τής Τραπ 
ζης τής Ελλάδος, χρησίμους διά τγ 
άσκησιν άντεθνικής προπαγάνδας ε 
τό εσωτερικόν καί εξωτερικόν.

Χρηματοδότης
35) ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΠ 

ΛΟΣ : Έμυήθη κατά τό έτος 19i 
ύπό τού Καραδέλλα ’Αθανασίου, άπ 
δεχθείς τούς ανατρεπτικούς σκοποί 
τής όργανώσεως. Έλάμδανε παρά τε 
είρημένου άπό τού ’ Ιανουάριου 19( 
μέχρι τού ’ Ιουνίου 1968 προχηρύξε 
τής όργανώσεως, άνατρεπτικοϋ περ 
εχομένου, πρός άνάγνωσιν καί κατ 
δαλεν είς τούτον χρηματικά ποσ 
αγνώστου ϋψους, πρός οικονομικήν 
νίσχυσιν τής όργανώσεως.

Έκ τών άνωτέρω, οί Ίορδανίδι 
Γεώργιος, Καράγιωργας Διονύσ.ο 
Τσανκαράκης Παναγιεότης, Κωνστα 
τόπουλος Νικόλαος καί Κονάρης Δ 
μοσθένης ήσαν άρχηγοί, οί Πρωτ 
παππας Χαράλαμπος. Σταοάκης 
ωάννης, Λουκάς Σπυρίδων, βασίλ.είι 
Ιωάννης. Φίλιας Αθανάσιος, Μιχ 
λακέας ’Αντώνιος καί Μανκάκης Γ 
ωργιος όοηγοι, οί όέ aoihoî απλέ 
συστασιώται.

'Άπαντες δέ, διέπραξαν τάς άχ> 
τέρω πράξεις ύπό τάς ιδιαιτέρας έ* 
δαρυντικάς περιπτώσεις τής τελέσε·: 
αύτών έν δημοσίω τόπω καί δ«ά τ  
Τύπου.

Ό  εμπρησμός 
τοΰ πρατηρίου

Β' Οί έξ αύτών :
1) ΔΕΛΟΥΚΑ Σ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κ 

ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : ϊνα ? 
κασθώσιν . καί ώς ύπαύνιοι τού ότι 
Έ ν τή περιοχή Βούλας - Αττική 
την νύκτα τής 18)19 'Απριλίου ) ϊ  
άπό κοινού άποφασίσα\τες νά έκτεϊ 
σουν κακούργημα καί δη τό ton 
τον τού έμπρησμου έκ προθέσεως. 
ου ήδυνατο νά πρόκυψη κίνδυνος ο 
θρώπων, έπεχείρησαν πράξιν περί 
χουσαν τουλάχιστον αρχήν έκτελέο 
ως. "Ητοι έπι σκοπώ \ά προκςά 
σουν έμπρησμόν τού έν Βούλα κ 
έπί τής όδού Άλκυονιδών άριθ. - 
πρατηρίου ύγρών καυσίμων 
ESSO PAPPAS, έτοποθέτησαν ώί 
λογιακήν εμπρηστικήν δόμδαν μεγ 
λης ισχύος, περιέχουσαν χλωρίΛ 
κάλλιον, θειον, άνθρακα, πλαστικ 
υλσς καί λιπαρός ούσίας, εγγύς τ 
ελαστικού σωλήνος (μάνικας) τ 
άποθήκης βενζίνης τού άνωτέρω πρ 
τηρίου, ήτις έκραγεΐσα καί άναψ> 
γείσα κατέκαυσε μέρος τού έν λό: 
ελαστικού άωλήνος (μάνικας), 
τής ύπό τούτων σχοπηθείσης πραί 
ως τού εμπρησμού ήδυνατο νά π£ 
κύψη κοινός κίνδυνος είς ξένα πρ 
γματα καί κίνδυνος ανθρώπων, ε 
όσον μεταδιδόμενου τού πυρός 
τάς υπογείους δεξαμενάς τού ώς 
νω πρατηρίου καυσίμων, ένθα ύπε 
χον περί Và 2.000 γαλόνια βενζίν 
καί πετρελαίου, θά προκαλεϊτο τερ 
aria έκρηξις καί άνσψλεξις καί s 
τεύθεν καταστροφή τών όμόρων χ 
rie π>·.είοναΓ άνηκόντων κτιοιων



<\ΓΗ AÍA ΤΡΙANTΑΠΕΝΤΕ ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΤΑΣ
λήσει τούτων (δραστών) άλλ’ έξ 
:οδίων εξωτερικών καί δή διότι 
οι συνεπεία τής άπειρίας των καί 

σπουδής, μεθ' ής ένήργησαν, δέν 
ποθέτη σαν καταλλήλως καί δέν 
έδεσαν στερεώς τήν χρησιμοποιη- 
ταν υπό τούτων ώρολογισκήν έμ- 
¡στικήν βόμβαν μετά του έλαστι- 

σωλήνος (μάνικας) τής άποθή- 
; (Βενζίνης του ανωτέρω πρατηρίου 

οϋτω δέν κατέστη δυνατή ή με- 
ιοσις του πυρός είς τήν περιέχου- 
1 βενζίνην καί τα λοιπά καύσιμα 
θήκην.

Δρασις
εις τήν οικίαν του
:) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δ ΙΟ Ν Υ Σ Ι-  
: ΐνα δικασθή καί ώς υπαίτιος 
δτι διά πλειόνων πράξεων οιέ- 

:ξε καί τα  κάτωθι πλείονα έγκλή- 
:α :
c) Έ ν  Κηφισία - Αθηνών τήν νύ- 

τής 18) 19-4-1969, άποφασίσας 
ι κοινού μετά του Σημίτου Κων- 
ντίνου νά έκτελέση κακούργημα 
δή τό τοιούτον τού εμπρησμού έκ 

θέσεω^^έξ ου ή δυνατό νά προκύ- 
άνθρώπων, έπεχειρησε 

ίξιν Ί^ τχ ου σα ν  τουλάχιστον άρ- 
έκτελέσεως. ’Ή τοι έπί σκοπώ νά 

καλέση εμπρησμόν τού έν τή Κη- 
ία καί έπί των οδών Μελά καί 
ίσων πρατηρίου καυσίμων τής έ· 
οίας ESSO PAPPAS έτοποθέτησε 
ρα μετά τού Σημίτου Κων)νου ώ- 
ογιακήν έμπρηστικήν βόμβαν με- 
της ισχύος, περιέχουσαν χλωρι- 

κάλλιον, θειον, άνθρακα, πλαστι- 
οιητικάς ϋλας καί λιπαράς ούσί- 

έγγύς τού ελαστικού σωλήνος 
αντλίας (μάνικας) τής αποθήκης 

ζίνης τού ανωτέρω πρατηρίου, ή- 
έκραγεΐσα καί άναφλεγεϊσα κατ- 

υσε μέρος τού ελαστικού σωλήνος 
αντλίας (μάνικας) Έκ τής υπό 

των σκοπηθείσης πράξεως τού έμ- 
σμού ήδύνατο νά προκύψη κοινός 
>υνος είς ξένα πρσγματα καί κίν- 
ος άνθρώπων, έφ’ όσον, μεταδιδο- 
ου τού πυρός είς τάς ύπογείας 
αμενάς του πρατηρίου καυσίμων 
χ ύπήρχον 3.000 γαλόνια βενζί- 
καί 1 200 γαλόνια πετρελαίου, θά 

υκαλεΐτο τεραστία έκρηξις καί ά- 
λεξις καί εντεύθεν καταστροφή 

όμορων καί είς πλείονας άνη- 
των κτιρίων ώς καί κίνδυνος τών 
ταύτα κατοικούντων καί έργαζο- 

ων άνθρώπων. Ή  δε υπό τούτων 
πηθεΐσα πράξις τού εμπρησμού, 

έτελέσθη ούχί οικεία βουλήσει 
rojv, άλλ’ έξ έμποδίοιν εξωτερικών 

δή^^^τι οότοι (δράσται) συνε- 
χ Ί^^^βπειρίας καί τής σπουδής. 
’ ήζ^Ρηργησαν, δέν έτοποθέτησαν 
αλλήλως καί δέν συνέδεσαν στε- 
•ς τήν χρησιμοποιηθεΐσαν υπό τού- 

ώρυλογιακήν έμπρηστικήν βόμ- 
μετά τού έλαστικού σωλήνος 

:νικας) τής αποθήκης βενζίνης 
άνωτέρο} πρατηρίου καί οϋτω 
κατέστη δυνατή ή μετάδοσις τού 

ός είς τήν περιέχουσαν τήν βεν- 
jv καί τό λοιπά καύσιμα άποθή-

) Έ ν Α γ ία  Παρασκευή ’Αθηνών 
14η ’ Ιουλίου 1969 κατείχεν έκ- 

τικάς βόμβας πρός τον σκοπόν 
προξενήση διά τής χρησεως αύ- 
κοινόν κίνδυνον είς ξένα πρά- 

ιτα καί κίνδυνον άνθρώπων καί ΐ- 
παραχωρήση ταύτας είς ετέρους 
ς τοιαύτην χρήσιν. ’Ή το ι κατελή- 

κατέχων είς τήν έν Α γ ία  Παρα- 
υή καί έπί τής οδού ’ Ηπείρου 
θ. 37 θερινήν κατοικίαν του δέκα 
ϊς (13) ωρολογιακός εκρηκτικός 
ίβας πρός τον σκοπόν ότως τινάς 
των τοποθετήση ό ίδιος είς έπί- 
ρα σημεία τών Αθηνών καί διά 
προκλήσεως εκρήξεων προξενήση 

3υνον είς ξένα καί είς πλείονας 
κοντά πράγματα ώς καί κίνδυνον 
τούς μέλλοντας νά διέλθουν έκ 

’ σημείων τής τοποθετήσεώς των 
ρώπους, τάς δέ έτέρας παράχω
ση είς έτέρους. όντας μέλη τής 
αν: ο» ως, έν γνώσει τελών ότι ού- 
έπρόκπτο νά χρησιμοποιήσουν 

ιτσς ππός διενέογειαν ·εκρήξεων 
έντ Οθεν πρόκλησιν κοινού κιν- 

Όυ είς ξένα πράγματα καί κινδύ- 
: άνθρώπων.

ωρολογιακή βάμβα, οϋτος άπό κοι
νού μετά τού ανωτέρω Μαγκάκη 
Γεωργίου προεκάλεσε παρ’ αύτοΐς, 
διά τής πειθούς καί τής άσκουμένης 
έπ' αύτών μεγίστης έπιρροής, λόγω 
τού κύρους αυτού ώς καθηγητού τής 
Παντείου Σχολής Αθηνών, τήν άπο- 
φασιν πρός τέλεσιν τής υπό τούτων 
διαπραχθείσης ανωτέρω άξιοποίνου 
πράξεως τής είς βαθμόν κακουργή
ματος απόπειρας έμπρησμού.

Βόμβες
άπό τό εξωτερικό

3) ΜΑΓΚΑΙΉΣ ΓΓΐΩΡΓΙΟΣ : ινα 
δικασθή καί ώς υπαίτιος τού ότι διά 
πλειόνων πράξεων διέπραξε καί τά 
κάτωθι πλείονα εγκλήματα :

α) Έ ν  Άθήναις. κατά τό χρονι
κόν διάστημα άπό τού ’Απριλίου μέ
χρι καί τού πρώτου δεκαημέρου του 
Ιουλίου τού 1969, κατείχεν εκρηκτι
κός βόμβας πρός τον σκοπόν ϊνα τάς 
παραχώρηση είς άλλους, αποβλέπον
τας διά τής χρήσεως αύτών νά προ
ξενήσουν κοινόν κίνδυνον είς ξένα 
πράγματα καί κίνδυνον άνθρώπων. 
’Ή το ι έπί τώ ρηθέντι σκοπώ κατείχε 
δέκα τρεις (13) ώρολογιακάς εκρη
κτικός βόμβας, τάς όποιας παραλα
βών παρά τίνος αλλοδαπού όνο μάτι 
Μπέγκτ λόλμκβιστ, άφιχθέντος πρός 
τούτο έν .Ελλάδι, παρέδωκεν είς το* 
Ζημιτην Κων)νον, τυγχάνοντα μέλος 
τής όργσνώσεως καί μέλος όαάδος 
δυναμιτιστών, έν γνώσει τελών ότι αί 
έν λόγω βόμβαι έπρόκειτο νά χρη
σιμοποιηθούν ύπό μελών τής όμάδος 
ταύτης πρός διενέργειαν εκρήξεων είς 
έπίκαιοα καί πολυσύχναστα σημεία 
τής πόλεως τών ’Αθηνών καί εντεύ
θεν πρόκλησιν κινδύνου είς ξένα καί 
είς πλείονας άνήκοντα πράγματα ώς 
καί κινδύνου είς τούς μέλλοντας νά 
διέλθουν έκ τών σημείων της τοποθε
τήσεώς των άνθρώπους.

β) Έ ν  Άθήναις κατά τό πρώτον 
δεκαπενθήμερον τού ’Απριλίου τού 
1969 άπό κοινού μετά τού Καράγι- 
ωργα Διονυσίου, προεκάλεσε τήν ά- 
πόφασιν είς τους Δελουκαν Έμμαν. 
καί Ροκόφυλλον Χρηστόν πρός έχτέ- 
λεσιν τού ύπ’ αύτών διαπραχθέντος 
κακουργήματος τής απόπειρας εμ
πρησμού. ’Ήτοι, έν ώ οί Δελούκας 
Εμμανουήλ καί Ροκόφυλλος Χρηστός 
άποφασίσαντες νά έχτελέσουν κα
κούργημα καί δή τό  τοιούτον τού 
έμπρησμού έκ προθέσεως, έξ ου ήδύ
νατο νά πρόκυψή κίνδυνος άνθρώπων, 
έπεχείρησαν πράξιν περιέχουσαν αρ
χήν έκτελέσεως καί δή έτοποθέτησαν 
την νύκτα τής 18)19-4-1969 ώρολο- 
γιακήν έμπρηστικήν βόμβαν μεγάλης 
ισχύος εγγύς τού ελαστικού σωλή
νος (μάνικας) τής αποθήκης βενζί
νης τού έν Βούλα καί έπί τής οδού 
Άλκυονιδών άριθ. 9 πρατηρίου υ
γρών καυσίμων τής F.SSO PARPAS 
έκραγεϊσαν καί άναφλεγείσαν, έξ ής, 
μεταδιδόμενου τού πυρός είς τάς υ
πογείους δεξαμενάς τού πρατήριου, 
ένθα ύπήρχον περί τά 2.000 γαλόνια 
βενζίνης καί πετρελαίου, ήδύνατο νά 
προκύψη κίνδυνος καταστροφής τών 
όμορων καί είς πλείονας άνηκόντων 
κτιρίων ώς καί κίνδυνος τών είς ταύ
τα κατοικούντων καί εργαζομένων 
ανθρώπων ή δέ ύπ’ αύτών σκοπηθείσα 
πράξις τού εμπρησμού δέν έξετελέ- 
σθη έξ έμποδίων έξωτερικών καί δή 
διότι έξ απειρίας των δέν ετοποθ-- 
τήθη καταλλήλως καί δέν συνεδέθη 
στερεώς ή χρησιμοποιηθεΐσα ύπ’ αύ
τών ωρολογιακή έμπρηστική βόμ
βα μετά τού ελαστικού σωλήνος (μά
νικας) τής αποθήκης βενζίνης τού ώς 
άνω πρατήριου, ουτος άπό κοινού με
τά τού άνωτέρω Καράγιωργα Διονυ
σίου, προεκάλεσε παρ’ αύτοίς, διά 
τής πειθούς καί τής άσκουμένης 
έπ’ αύτών μεγίστης έπιρροής, λόγω 
του κυρουο αύτού ώς ΎφηγητοΟ τής 
ΓΙομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τήν άπόφασιν πρός τέλεσιν 

τής ύπό τούτων διαπραχθείσης ανω
τέρω άξιοποίνου πράξεως τής είς βα
θμόν κακουργήματος άποπείρας εμ
πρησμού.

γ )  Έ ν  Άθήναις τον ’ Ιούλιον τοΟ 
1969, άπό κοινού μετά τού Καρά- 
γιωργα Διονυσίου προεκάλεσε τήν ά- 
πόφααιν είς τούς Οίκονομιόην Νικό
λαον - Κων)νον καί Οίκονομιδου Έ-

είς ξένα πράγματα, έξ ών μάλιστα 
κατεστράφησαν υαλοπίνακες τού φω
ταγωγού τού Μεγάρου καί τών εντός 
τούτου ευρισκομένων καί είς πλείονας 
άνηκόντων γραφείων καί καταστημά
των ώς καί κίνδυνος τών εντός του 
μεγάρου ευρισκομένων καί εγγύς 
τού σημείου τής έκρήξεως διερχο- 
μένων ατόμων.

γ )  Έ ν Γλυφάδα τήν 19-5-1969 ά
πό κοινού μετά τού Κομποτιάτου Ί -  
ωάννου προεξένησαν έκρηξιν δια τής 
χρήσεως έκρηκτικής ύλης, έξ ής ή- 
όύνατο νά προκύψη I ) κοινός κίνδυ
νος είς ξένα πράγματα καί 2) κίν
δυνος άνθρώπων. ’Ή τοι έτοποθέτησε 
μετά τού άνωτέρω Κομποτιάτου Ί ω ·  
άννου κάτωθεν τού εν τή περιοχή 
Γλυφάδας έσταθμευμένου άμερικανι- 
κού αυτοκινήτου α.Α. ώρολογιακήν 
βόμβαν, περιέχουσαν άγνωστον εκρη
κτικήν ϋλην μεγάλης ισχύος, ήτις 
έκραγείσα προξένησεν ισχυρόν έκρη- 
ξιν, έξ ης ήδύνατο νά προκύψη κίν
δυνος διά τά έκείθεν διερχόμενα ή 
, έγγύς ευρισκόμενα καί είς πλείονας 
άνήκοντα αύτοκίνητα, έξ ών ύπέστη 
άξιόλογον ζημίαν τό ώς άνω αύτο- 
κίνητον, ώς καί κίνδυνος διά τούς 
έκ τού σημείου τής τοποθετήσεο^ς δι- 
ερχομένους άνθρώπους

δ) Έ ν  Άθήναις τήν 19η Ιουλίου 
1969 άποφασίσας άπό κοινού μετά 
τήο Σ ταυροπούλου Βενετίας νά έκ- 
τελέοη κακούργημα καί δή τοιούτον 
τής έκρήξεως διά τής χρήσεως εκ
ρηκτικής ύλης, έξ ής ήδύνατο νά 
προκύψη κίνδυνος άνθρώπων. έπεχεί- 
ρησε πράξιν περιέχουσαν τουλάχιστον 
αρχήν έκτελέσεως. ’Ήτοι, έτοποθέτησε 
μετά τής άνωτέρω Σταυροπούλου Βε
νετίας είς τήν Άκρόπολιν καί έγγύς 
τού μηχανοστασίου τής παραστάσεως 
«Ή χ ο ς  καί Φώς» ώρολογιακήν έκ- 
ρηκτικήν βόμβαν, περιέχουσαν νιτρι
κόν άμμώνιον, χλωρικόν κάλλιον, 
άργίλλιον καί ΘειοκυανιοΟχον μόλυ
βδον, ήτις δέν έξερράγη έκ λόγων 
τεχνικών. Έκ τής ύπό τούτων σκο
πηθείσης πράξεως τής έκρήξεως ήδύ
νατο νά προκύψη κίνδυνος διά τούς 
έγγύς τού σημείου τής τοποθετήσεώς 
της διερχομένους καί πρός τό ώς ά
νω μηχανοστάσιον ή τήν πλατείαν 
τού θεάτρου κατευθυνομένους άνθρώ
πους. Ή  δέ σκοπηθεΐσα ύπό τούτων 
πράξις τής έκρήξεως δέν έτελέσθη 
ούχί οικεία βουλήσει τούτων, άλλ’ 
έξ έμποδίων έξωτερικών καί δή διότι 
δέν έλειτούργησεν ό ωρολογιακός μη
χανισμός τής βόμβας συνεπεία βλά
βης τούτου.

ε) Έ ν  Άθήναις τήν 5η ’ Ιουνίου 
1969 άποφασίσας άπο κοινού μετά 
τού αλλοδαπού Γουέγκερ Ά λλα ν  νά 
έκτελέση κακούργημα καί δή τό τοι
ούτον τού εμπρησμού έκ προθέσεως, 
έξ ού ήδύνατο νά πρόκυψη κίνδυνος 
άνθρώπων, έπεχείρησεν πράξιν περιε- 
χουσαν τουλάχιστον άρχην έκτελεσε- 
ως. ’Ή το ι, έπί σκοπώ νά προκαλέση 
εμπρησμόν τού ενταύθα και έπί τής 
όδοϋ Ακαδημίας άριθ. 3 μεγάρου, 
ένθα κατά τό παρελθόν έστεγάζετο 
τό Έκτακτον Στρστοδικειον Αθη
νών, έτοποθέτησε μετά τού άνωτέρω 
αλλοδαπού έντός του ισογείου τυύ ώς 
άνω κτιρίου αυτοσχέδιον έμπρηστικήν 
βόμβαν, ήτις έκραγείσα καί άναφλε- 
γεισα προεκάλεσε πυρκαϊάν, μικρας 
έντάσεως, μή έπεκταθεΐσα περαιτεροί 
λόγω τής κατασβέσεως ταυτης ύπό 
οργάνων τής εγκαίρως είδοποιηθεί- 
σης Πυροσβεστικής ‘ Υπηρεσίας. Έκ 
τής ύπό τούτων σκοπηθείσης πράξεως 
έμπρησμού ήδύνατο νά προκύψη κοι
νός κίνδυνος είς ξένα πράγματα καί 
κίνδυνος άνθρώπων, έφ’ όσον, έπε- 
κτεινομένης περαιτέρω τής πυρκαίάς 
καί μεταδιδομένης ταυτης είς τα ό
μορα κ χί είς πλείονας άνήκοντα κτί
ρια, ήδύνατο νά προκύψη κοινός κίν
δυνος είς ξένα πράγματα και κίνδυ
νος εις τούς έντός τών όμορων κτι
ρίων οιαμένοντας και έργαζομένους 
άνθρώπους. Ή  δέ σκοπηθεΐσα ύπο 
τούτο>ν πράξις τού έμπρησμού. δέν έ- 
ξετελέσθη ούχί οικεία βουλήσει τού
των. άλλα έξ έμποδίων έξωτερικών 
καί ¿ή διότι επενεβη εγκαίρως ή Πυ- 
ροσδεστ'κή ‘ Υπηρεσία καί προέβη είς 
τήν κατάσοεσιν τού πυρός.

στ) Έ ν  Άθήναις τό πρώτον δεκα
ήμερον τού ’Απριλίου 1969 κατείχεν 
έκρηκτικας βόμβας πρός τόν σκοπόν

έξ ής ήδύνατο νά προκληθή κίνδυ
νος ζημιών είς τά  όμορα καί είς 
πλείονας άνήκοντα κτίρια, έξ ών τά  
κτίρια τού OTE καί τής Γίαλαιάζ 
Βουλής ύπέστησαν ζημίας είς τούς 
υαλοπίνακας αυτών, ώς καί κίνδυνος 
είς τούς έκ τής πλατείας διερ<ομέ
νους πεζούς.

δ) Έ ν Άθήναις τήν 19 Μαρτίου 
1969 προυξενησεν έκρηξιν δια της 
χρησεως εκρηκτικής ύλης έκ δέ τής 
πράξεως ταύτης ήδύνατο νά πρόκυ
ψη ι ) κοινός κίνδυνος είς ξένα πρά
γματα καί 2) κίνδυνος άνθρώπων. 
'Ήτοι έτοποθέτησεν είς τό ν παρά την 
ενταύθα διασταυρωσιν τών οδών Α 
ναγνοστοπούλου καί Ηρακλείτου 
ευρισκόμενον κατανεμητήν τού OTE 
Ομολογιακήν βόμβαν, περιέχουσαν 
άγνωστον εκρηκτικήν ύλην, ήτις έκ
ραγείσα περί ώραν 23.50 προυξενη- 
ogv έκρηξιν, έξ ης ήδύνατο νά προ
κληθή κίνδυνος ζημιών εις ξένα καί 
είς πλείονας άνήκοντα πράγματα, έξ 
ών ύπέστησαν ζημίας μια όμορος είς 
τό σημείον τής έκρήξεως οικία ης 
κατεστράφησαν υαλοπίνακες καί ο 
κατανεμητής τού OTE, ώς καί κίν
δυνος είς τούς αυτόθι διερχομένους 
πεζούς.

ε) Έ ν Άθήναις τήν 23 ’ Ιουλίου 
1 969. άποφασίσας νά έκτελέση κα
κούργημα και δή τό τοιούτον τής 
έκρήξεως διά τής χρήσεως έκρηκτι
κής ύλης, έξ ής ήδύνατο νά πρόκυ
ψη κίνδυνος άνθρώπων, έπεχειρησε 
πράξιν περιέχουσαν αρχήν έκτελεσε- 
ως. Ή το ι, έτοποθέτησεν εντός της 
ενταύθα καί έπί τής οδού Ακαδημί
ας άριθ. 18 ’ Αμερικάνικης Βιβλιο
θήκης ωρολογιακήν εκρηκτικήν βόμ
βαν περιέχουσαν έκρηκτικάς ϋλας 
καί δή νιτρικόν άμμώνιον, χλωρικόν 
κα/νλιον. άργίλλιον καί τρινιτρολου- 
όλιον, ΘειοκυανιοΟχον μόλυβδον καί- 
έτέρας τοιαύτας. ήτις δέν έξερράγη 
έκ λόγων τεχνικών. Έκ τής ύπό τού 
του σκοπηθείσης πράξεως τής έκρή
ξεως ήδύνατο νά προκύψη κίνδυνος 
διά τούς έντός τής βιβλιοθήκης υ
πάρχοντας αναγνώστσς καί έογαζο- 
μενους. Ή  δέ σκοπηθεΐσα ύπό τού
του πράξις τής έκρήξεως δέν έτελέ
σθη ούχί οικεία βουλήσει τούτου, άλ 
λά έξ εμποδίων εξο)τερικών καί δή 
διότι δέν έλειτούργησεν ό ώρολογι- 
ακός ιιηχανισμός τής βόμβας, συνέ
πεια βλάβης τούτου.

στ) Έ ν Άθήναις καί Ή. Κηφισίιχ 
κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τού 
Απριλίου τού 1 969 μέχρι καί τού 

Ιουνίου τού 1969 από κοινού μετά 
τής μνηστής του Σταυροπούλου Βε
νετίας — Μαρίας κατεσκεύαζεν έκ
ρηκτικάς 6ομβας πρός τόν σκοπόν 
ϊνα τάς παραχώρηση είς άλλους, α
ποβλέποντας διά της χρήσεως αυ
τών νά προξενήσουν κοινόν κινούν ον 
είς ξένα πραγματα καί κίνδυνον αν
θρώπων. Ή το ι διετήρει μετά τής ά 
νω τέρω μνηστής του άρχικως μ~_ν είς 
τό ενταύθα καί έπί της όδοϋ Η,ενο- 
κράτους άριθ. 41 μισθωθέν ύπ’ αύ* 
•»όΟ διαμέρισμα μεταγενεστέρ-ως 5έ 
είς τήν έν Μ. Κηφισία και επι τής 
οδού Σειρήνων αριθ. 55 μΐσθωο.:.σαν 
ύπ’ αύτού μονοκατοικίαν εργαστή
ρια κατασκευής έκρηκτικών βομβών 
ένθα κατεσκευαζε μετά τήο άνωτέρω 
μνηστής του έκρηκτικάς βόμβας τάς 
όποιας έπρομηθευε είς μέλη τής όρ- 
γονώσεως, εν οις και οι ΚουύεΛακής 
Γεώργιος καί Σταράκης Ιωάννης 
είς οϋς παρέδωκεν ένδεκα { i i ) εν 
συνόλω έκ τών έν λόγω έκρηκτικών 
βομβών, τελών έν γνώσει ότι τα πα- 
ραλαμβάνοντα ταύτας μέλη έπρόκει- 
το νά χρησιμοποιήσουν ταύτας προς 
διενέργειαν εκρήξεων καί εντεύθεν 
πρόκλησιν κινδύνου είς ξένα καί είς 
πλείονα άνήκοντα πραγματα ώς κα*· 
κινδύνου είς άνθρώπους.

ζ )  Έ ν Αθήναις τη* 9 Αύγουστου 
1 969 άπό κοινού κετα της Σταυρο
πούλου Βενετίας δια μιας πράξεως 
προυξενησεν είς ¿τέρους «ωματικας 
κακώσεις κατα τρόπον δυνάμενρν να 
παραγαγη κίνδυνον τής ζωής τώ. πα 
θόντων και βαρειαν σωματικήν βλά
βην αύτών. Ήτοι, τοποθετησας με
τά τήο άνωτέρω έντός τής ενταύθα 
και επί τής οδού ’Όθωνος αριθ. 6 
αιθούσης έκδόσεως εισιτηρίων και 
αναμονής επιβατών τής ’Ολυμπιακής



νρρωττους. τάς ¿τέρας παράχω
ση  εις έτέρους, όντας μέλη τής 
:>γανώσεως. έν γνώσει τελών ότι ·>υ- 
Η, έηρόκητο νά χρησιμοποιήσουν 
^υτσς πρός διενέογειαν .εκρήξεων 
χι ¿VTfv&?y πρόκλησιν κοινού κιν· 
;νοο είς ξένα πράγματα και κινδύ- 
>υ άνθρώπων.

Εις βαθμόν 
κακουργήματος

γ )  Έ ν  Άθήναις. κατά τό πρώτον 
καπενθήμερον τού ’Απριλίου του 
*69, άπο κοινού μετά τού Μαγκάκη 
ωργίου προυκάλεσε την άπόφαον 
ζ τούς Δελούκαν Έμμαν. και Ρο- 
»Φυλλον Χρηστόν προς έκτέλεσιν 
0 ύπ’ αυτών διαπραχθ εντός κα- 
υργήματος τής απόπειρας έμπρη- 
ιοΟ. Ήτοι, έν ω οί Δελούκας Έμ- 
ινουήλ καί Ροκόφυλλος Χρηστός ά- 
ψασίσαντες νά έκτελέσουν κακουρ- 
αα καί δη τό τοιοϋτον του έμπρη- 
οΰ έκ προθέσεως, έξ ου ήδύνατο 
πρόκυψη κίνδυνος άνθρώπων, έπε- 

ιοησαν πράξιν περιέχουσαν άρχήν 
τελέσεως καί δή έτοποθέτησαν τήν 
κτα τής 18)19-4-1969 ώρολογια- 
ν έμπρηστικήν βόμβαν μεγάλης ι- 
ύος εγγύς τού ελαστικού σωλή- 
; (μάνικας) τής αποθήκης βενζί- 
; καί τού έν^ Βούλα καί επί τής 
?G Άλκυονιδών άοιθ. 49 πρατη- 
»ϋ υγρών καυσίμων τής ESSO 
iPPAS έκραγείσαν καί άναφλεγεΐ- 
ν, έξ ής, μεταδιδόμενου τού πυρός 

τάς υπογείους δεξαμενάς τού 
χιηρίου, ένθα ύπήρχον περί τά  2.
0 γαλόνια βενζίνης καί πετρελσί- 
, ήδύνατο νά πρόκυψη κίνδυνος 
ταστροφής τών όμορων καί εις 
ίίονας άνηκόντων κτιρίων ώς καί 
δυνσς τών εις ταύτα κατοικούντων 
ί έργαζομενών άνθρώπων ή δέ ύπ’ 
Γών σκοπηθεΐσα πράξις τού έμπρη- 
dO, δεν έξετελέσθη έξ έμποδίων έ- 
τερικών καί δή διότι έξ απειρίας 
: δεν έτοποθετήθη καταλλήλως 
. δέν_συνεδέθη στερεώς ή χρησι- 
τοιηθεΐσα ύπ’ αυτών ωρολογιακή 
τρηστική βόμβα μετά τού έλαοτι- 
; σωλήνος (μάνικας) τής άποθή- 
; βεν£ώ|Ίς τού ώς άνω πρατηρί- 

θΰτ{^Η^πό κοινού μετά τού άνω- 
ιω Λιΐ^^άκη Γεωρνίου προεκάλε- 
παρ’ αύτοίς, διά της πειθοϋς καί 

; άσκουμένης επ’ αυτών μεγίστης 
ρροής, λόνω του κύρους αύτού 
καθηγητού τής Παντείου Σχολής 

)ηνών, τήν άπόΦασιν ποός τέλεσιν 
; Οπό τούτων διαπραχθείσης άνω- 
ω άξιοποίνου πράξεως τής εις 
ϊμόν κακουργήματος απόπειρας 
ιρησμου.
>) Έ ν Άθήναις, τον ’ Ιούνιον τού 
59, άπό κοινού μετά τού Μαγκά- 

Γεωργίου, προεκάλεσε τήν άπό- 
τιν εις τούς Οίκονομίδην Νικόλαον 
ίων)νον καί Οίκονομίδου Έλισσά- 

π;ρός έκτέλεσιν τού ύπ’ αύτών 
πραχθέντος κακουργήματος τής 
ιήξεως. ’Ήτοι, έν ώ οι Οίκονομί- 
; Νικόλαος - Κων)νος καί ή σύζυ- 
; αύτού Οίκονομίδου Ελισσάβετ, 
πραξαν τόν ’ Ιούλιον τού 1969 έκ- 
,ιν διά τής χρήσεως εκρηκτικής 
ΐς, έξ ής ήούνατο νά προκύψη κίν- 
ος άνθρο')πων. τοποθετήσαντες ώρο- 
'ίακήν εκρηκτικήν βόμβαν μεγάλης 
ύος έγγύς .τού ενταύθα Μεγάρου .

Μετοχικού Ταμείου Στρατού, έκ
λεισαν καί προεκάλεσαν κίνδυνον 

τούς έκείθεν διερχομένους πε
ς, ούτος άπό κοινού μετά τού 
'/κάκη Γεωργίου προεκάλεσε παρ’ 
οΐς διά τής πειθοΰς καί τής ά- 
υμένης έπ’ αύτών μεγίστης έπιρ- 
ς, λόνω τού κύρους αύτού ώς 
Π Υ Γ^ ^  τής Παντείου Σχολής Ά- 
ώ ν ,^ ^ ^  άπόφασιν προς τέλεσιν 

υπό ~τούτων διαπραχθείσης άνω- 
ω άξιοποίνου πράξεως τής εις 
μόν κακουργήματος έκρήξεως 
) Έ ν Άθήναις κατά τό πρώτον 
απενθημερον του Απριλίου τού 
9 άπό κοινού μετά τού Μαγκά- 
Γεωργίου προεκάλεσε τήν άπόφα- 
είς τούς Οίκονομίδην Νικόλαον - 

')νον καί Οίκονομίδου Ελισσάβετ 
ς έκτέλεσιν τού ύπ’ αύτών δια- 
χθέντος καχουργήαατος τής άπο- 
)ας έμπρησμού. ’Ή το ι, έν ώ οί 
ονομίδης Νικόλαος - Kcov)voc καί 
Γύζυγος αύτού Οίκονομίδου Έλισ- 
ετ άποψασίσαντες νά έκτελέσουν 
ούργημα καί 5ή τό τοιούτον τού 
ρησμοϋ έκ προθέσεως. έξ ου ήδύ- 
ο νά προκύψη κίνδυνος άνθρώ- 
, έπεχείρησαν πράξιν περιέχου- 
άρχήν τελέσεως καί δή έτοποθέ- 

αν τήν νύκτα τής 18)19-4-1969 
λογιο.κήν έμπρηστικήν βόμβαν 
όλης ισχύος εντός τού άλσυλλίου 
ένταύμα Μονής Πετράκη καί έγ- 
ξηρών γόρτων καί ξύλων, μή 

αγείσαν έκ τεχνικών λόγων, έξ 
έκρηγνυομένης καί μεταδιδομένου 
πυρός είς τά δέντρα κ.τί τά έγ- 
εύρισκόμενα καί είς πλείονας ά- 

3ντα ξένα κτίρια, ήδύνατο νά π(*ο- 
η κοινός κίνδυνος είς ξένα πρά- 
:τα καί κίνδυνος τών εντός τοις 
»ίοic, τούτοις διαμενόντων άνθρώ- 
ή δέ ύπ’ αύτών σκοπηθεΐσα πρα- 
τού έμπρησμού δέν έτελέσθη έξ 

οδίων εξωτερικών καί δή διότι 
άνεφλέγη συνεπεία τεχνικής βλά- 
ή χρησιμοποιηθείσα ύπ’ αύτών

τέρω άξιοποίνου πράξεως τής είς βα
θμόν κακουργήματος άποπείρας εμ
πρησμού.

,Υ> ’ Εν 7  θήναις τόν ’ Ιούλιον του 
1969, άπό κοινού μετά κ>-ρ«·
νιωργα Δ»ονυσίου προεκάλεσ* τήν ά- 
πόφασιν .·ς ιούς Οίκονομίδην Νικό
λαον - Κων) νον καί Οίκονομίδου Έ - 
λισσάβετ προς έκτέλεσιν τού ύπ’ αύ
τών διαπ^αχθέντος κακούργη ;ιατος
τής έκρήξεως. ’Ήτοι, εν ώ οί Οίκονο- 
μίδης Νικόλαος - Κων)νος καί ή σύ
ζυγός του Οίκονομίδου Ελισσάβετ 
διέπραξαν τόν Ιούλιον του 1969 έκ- 
ρηξιν διά τής χρήσεωο έκρηκτικής ύ
λης, έξ ής, ήδύνατο προκύψη’ κίν
δυνος άνθρώπων, τοποθετήσαντες ω 
ρολογιακήν έκρηκτικήν βόμβαν με
γάλης ισχύος έγγύς τού ένταϋύα Με
γάρου τού Μετοχικού Ταμείου Σ τρ α 
τού, έκραγείσαν καί προκαλέσασαν 
κίνδυνον διά τούς έκείθεν διερχομέ- 
νους πεζούς, ούτος άπό κοινού μετά 
του Κοχράγιωργα Διονυσίου προεκά
λεσε παρ’ αύτοίς διά τής πειθους καί 
τής άσκουμένης έπ’ αύτών μεγίστης 
έπιρροής, λόγω τού κύρους αύτού 
ώς Υφηγητού τής Νομικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, τήν ά- 
πόφασιν προς τέλεσιν τής υπό τούτων 
διαπραχθείσης άνωτέρω άξιοποίνου 
πράξεως τής είς βαθμόν κακουργή
ματος έκρήξεως.

δ) Έ ν  Άθήναις κοττά τό πρώτον 
δεκαπενθήμερον του Απριλίου τού 
1 569 άπό κοινού μετά τού Κσράγι- 
ωργα Διονυσίου προεκάλεσε τήν άπό- 
Φασιν είς τούς Οίκονομίδην Νικόλαον 
- Κων)νον καί Οίκονομίδου Έλισσά- 
βετ προς έκτέ', εσιν τού ύπ’ αύτών δι- 
απραχθέντος κακουργήματος τής ά
ποπείρας έμπρησμού "Ητοι, έν ώ οί 
Οίκονομίδη; Νικόλαος - Κων)νος 
καί ή σύζυγος αύτού Οίκονομίδου 
Ελισσάβετ, άποφασίσαντες να έκτε
λέσουν κακούργημα καί δή τό τοιού- 
τον του εμπρησμού έκ προθέσεως, 
έξ ού ήδύνατο νά προκύψη κίνδυνος 
άνθρώπων, έπεχείρησαν πράξιν περιέ
χουσαν άρχήν τελέσεως καί δή έτο- 
ποθέτησαν τήν νύκτα τής 18)19-4- 
1969 ώρολογιακήν έμπρηστικήν βόμ
βαν μεγάλης ισχύος έντός τού άλουλ- 
λίου τής ένταύθα Μονής Πετράκη καί 
έγγύς ξηρών χόρτο:)ν καί ξύλων, μή 
έκραγείσαν έκ λόγων τεχνικών, έξ 
ής, έκρηγνυομένης’ καί μεταδιδόμε
νου τού πυρός εις τά  δέντρα καί τά  
έγγύς ευρισκόμενα καί είς πλείονας 
άνή κοντά ξένα κτίρια, ήδύνατο νά 
προκύψη κοινός κίνδυνος είς ξένα 
πράγματα καί κίνδυνος τών έντός 
τοίς κτιρίοις τούτοις διαμενόντων άν
θρώπων, ή δέ ύπ’ αύτών σκοπηθεΐσα 
πράξις τού έμπρησμού δέν έτελέσθη 
έξ έμποδίων έξωτεριχών καί δή διό
τι δέν άνεφλέγη, συνεπεία τεχνικής 
βλάβης, ή χρησιμοποιηθείσα ύπ’ αύ
τών ώραλογιακή βόμβα, ουτος άπό 
κοινού μετά τού άνωτέρω Καροχγιωρ- 
γα Διονυσίου, προεκάλεσε παρ’ αύ- 
τοΐς διά τής πειθούς καί τής άσκου
μένης επ’ αύτών μεγίστης έπιρροής, 
λόγω τού κύρους αύτού ώς ‘ Υφηγη- 
τού τής Νομικής Σχολής τού Πανε
πιστημίου Αθηνών, τήν άπόφασιν 
προς τέλεσιν τής υπό τούτων δια
πραχθείσης άνωτέρω άξιοποίνου πρα- 
ξεως τής είς βαθμόν κακουργήματος 
άποπείρας έμπρησμού.

Έπαφαί καί δρασις 
μέ αλλοδαπούς

4) ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : ΐνα 
δικασθή καί ώς υπαίτιος τού οτι διά 
πλειόνων πράξεων διέπραξε καί τά 
κάτωθι πλείονα έγκλήματα :

α ) Έ ν  Άθήναις τήν 19 Μαΐου 
1969 άπό κοινού μετά τού άλλοδα- 
που Γουένκερ Ά λλα ν  Μάλκομ προξέ- 
νησεν έκρηξιν διά τής χρήσεως έκρη
κτικής ύλης έκ δέ τής πράξεως ταύ- 
της ήδύνατο νά προκύψη κίνδυνος 
ανθρώπων. Ή το ι ετοτοθέτησε μετά 
τού ώς ¿¿να» άλλοΓαπου έντός τού έπί 
τών οδών Καραγιώργη Σερβίας καί 
Σταδίο”  ίϊιλατ. Συντάγματος) υπο
καταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος ωρολογιακήν βόμβαν, 
περιέχουσαν άγνωστο»- έκρηκτικήν ύ
λην μεγάλης ισχύος, ήτις έκραγεΐσα 
περί ώραν 20.45' προεκάλεσεν ισχυ
ρόν έκρηξιν. έξ ής ήδύνατο νά προ- 
κύψη κίνδυνος είς τούς έξωθεν τού υ
ποκαταστήματος τής Τραπέζης διερ- 
χομένους πεζούς, έξ ών μάλιστα el 
1) Μπεκίρας Αριστοτέλης και Βόλ
τας Μιχαήλ ύπέστησαν σωματικός 
κακώσεις.

β> Εν Άθήναις την 19η Μαΐου 
1969 άπό κοινού μετά τού αλλοδα
πού Γουένκερ ’Άλλαν Μάλκομ προ- 
ξένησεν έκρηξιν διά τής χρήσεως έκ
ρηκτικής ύλης έκ δέ τής πράξεως 
ταύτης ήδύνατο νά προκύψη : α) κοι
νός κίνδυνος είς ξένα πράγματα καί
S) κίνδυνος άνθρώπων. Ήτοι, έτοπο- 
θετησε μετά τού ώς άνω άλλοδαπού, 
ώρολογιακήν βόμβαν, περιέχουσαν ά
γνωστον έκρηκτικήν ύλην μεγάλης 
ισχύος, έντός τού ένταύθα καί επί τής 
οδού Έρμου 2 μεγάρου, ένθα στεγά
ζεται τό  - ·’ Έλλάδι κατάστημα τής 
ΑΜΕ ΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, καί είς τό 
πλατύσκαλον τού ήμιορόφου τού έν 
λόγω κτιρίου, ήτις έκραγεΐσα προ
ξένησε ίσχυραν έκρηξιν. έξ ής ήδύ
νατο νά προκληθή κοινός κίνδυνος

των, αλλά εξ εμποδίων εξωτερικών 
καί δή διότι έπενεβη εγκαίρως ή Πυ
ροσβεστική ‘ Υπηρεσία καί προέβη είς 
τήν · στάσβεσιν τού πυρός.

σ ι ) Εν Άθήναις τό πρώτον δεκα
ήμερον τού Απριλίου 1969 κατείχεν 
έκρηκτικάς βόμβας προς τόν σκοπόν 
ϊνα τάς παραχωρήση είς άλλον, άπο- 
βλέποντα δια τής χρήσεως αύτών νά 
προξενήοη δι’ εκρήξεων κοινόν κίν
δυνον είς ξένα πράγματα καί κίνδυ
νον άνθρώπων. "Ητοι έπί τώ  ρηθέντι 
σκοπώ κατείχε τρεις (3 ) ώρολογια- 
κάς έκρηκτικάς βόμβας, άς παρέδω- 
κεν είς τόν ανήκοντα είς τήν όργά- 
νωσιν Καράγιωργαν, έν γνώσει τε 
λών ότι αύται έπρόκειτο νά χρησιμο
ποιηθούν ύπ' αύτού καί ετέρων μελών 
τής όργανώσεως προς διενεργειαν εκ
ρήξεων είς επίκαιρα καί πολυσύχνα
στα σημεία τών Αθηνών καί έντεύ- 
θεν πρόκλησιν κοινού κινδύνου είς 
ξένα καί είς πλείονας άνή κοντά πρά
γματα ώς καί κινδύνου είς τούς μέλ
λοντας νά διέλθουν έκ τού σημείου 
τής τοποθετήσεώς των ανθρώπους.

ζ )  Έ ν  Άθήναις κατά τόν Ιο ύ λ ι
ον του 1969 κατείχε παρανόμως πυ
ροβόλον δπλον. "Ητοι κατείχεν άνευ 
άδειας τής αρμόδιας ’Αστυνομικής 
Αρχής έν πιστόλιον δπερ παρέδω- 
κεν είς τόν Λουκάν Σπυρίδ., τε^/χα- 
νοντα ώσαύτως μέλος τής όργανώ- 
σεως..

η) Έ ν  Άθήναις τήν 19 Μαΐου 
1 969 άπό κοινού μετά τού Γουέγκερ 
Αλλαν διά μιάζ πράξεως προυξενη- 

σεν εις ετέρους σωματικός κακώσεις 
κατά τρόπον δυνάμενον να παραγά- 
γη κίνδυνον τής ζωής τών παθόντων 
καί βαρειαν σωματικήν βλάβην αύ
τών. "Ητοι, τοποθετήσας μετά του 
ώς άνω αλλοδαπού έντός τού έπί 
τών οδών Καραγιώργη Σερβίας καί 
Σταδίου (Πλατ. Συντάγματος) ύπο- 
καταστηματος τής ’ Εθνικής έραπε- 
ζης τής Ελλάδος ώρολογιακήν εκρη 
κτικήν βόμβαν μεγάλης ισχύος και 
προκαλεσας ούτως ισχυρόν έκρηξιν, 
προυξένησε σωματικός κακώσεις είς 
τούς έξωθεν τού υποκ)ματος όιερ- 
χομένους κατά τόν χρόνον τής εκρη- 
ξεως 1) Μπεκίρην Άριστοτελην και 
2) Βότταν Μιχαήλ. ΑΙ δέ τοιαύται 
σωματικαί κακώσεις, τάς όποιας 
ύροέβλεψε καί άπεδέχθη ουτος, έτε- 
λεαθησα»', λόγω τής προκαΛεσασης 
ταότας εκρήξεως, κατά τρόπον δυ
νάμενον νά παραγάγη κίνδυνον τής 
ζωής καί βαρειαν σωματικήν βλάβην 
των ως άνω παθόντων.

κυ.Μ/)υκΐς—ΚΙΠ α—τρττ-πττ—uuvuu. ιυν ν 
παραγάγη κίνδυνον της ζωής τοιν πα 
θόντων και βσρε αν σωματικήν βλα- »  
βην αύτων. Ητοι, τοποθετήσας με- I  . 
τα  τής άνωτέρω έντός της ένταύθα ξ Ά  
και επί τής οδού "Οθωνος άριΟ. 6 ·
αίθούσης εκδόσεως εισιτηρίων και 
αναμονής επιβατών τής ‘υλυμπιακης^^ΰ Τ'ÿ  
Ε ταιρίας έορολογιακην εκρηκτικήν / '  —— 
βόμβαν μεγάλης ισχύος και προκα- 
λέσας 6Γ αύτης ισχυρόν έκρηξιν, 
προυξενησε σωματικας κακώσεις πς 
τούς έκ τών έντός τής αιθούσης ανα
μένοντας 1) Οικονόμου Άντών., 2) 
Γεωργοτσιδόπουλον Δημήτριον, 3)
Γεωργίου Σπυρίδωνα, 4) Γεωργιά- 
δου Ειρήνην, 5) Γεωργίου "Ολγαν 
b )  Ι Έ ν ^ Π Ε  M A L C O L M .  / )  R U A .
IALLV, 8» G A BR t  L ι A N » G E, 9) 
GABRIEL KEENIRIE. 10) Καοτλην 
Παναγιώτην, 11) Γαβριήλ Ιωάνναν 
καί 12) Γαβριήλ Κλεονίκην. Α; δέ 
τοιαύται σωματικαί κακώσεις τάς 
όττοίσς προέβλεψε και άπεδέχθη ου
τος, έτελέσθησαν, λόγω τής πρσκα- 
λίσασης ταύτης έκρήξεως, κατα τρο 
πον δυνάμενον νά παραγάγη κίνδυ
νον τής ζωής καί βαρειαν σωματι
κήν βλάβην τών ώς άνω παθόντων.

η) Έ ν Άθήναις τήν 26 Ιουλίου 
1969 έκ προθέσεως διά μιας πραξε- 
ως προυξενησεν είς ετέρους σωμα
τικός κακώσεις κατά τρόπον δυ\α- 
μενον νά παραγάγη κίνδυνον τής ζω
ής τών παθόντων καί βαρειαν σωμα
τικήν βλάβην αύτών. Ητοι, τοποθε- 
τήσας είς τόν πρό τού κέντρου υπό 
τόν τίτλον «Διόνυσος» χώρον τής 
πλατείας Συντάγματος ώρολογιακήν 
έκρηκτικήν βόμβαν μεγάλης ισχύος 
καί προκαλεσας δι’ αύτής ισχυρόν 
έκρηξιν, προυξενησε σωματικας κα
κώσεις είς τούς έκ τών ευρισκομέ
νων έπί τής πλατείας πελατών τού 
ώς άνω κέντρου 1) Πουλήν Γεώργι
ον, 2) Μπακογιάννην Κων)\ον, 3)
Βεργινην Ξενοφώντα, 4) Κα.\νμπι- 
κην Ίάσωνα, 5) EMBOYL ASE.HR 1 - 
S ! 1 ΑΝ καί 6) LOMBRO NICOLE.
A i δέ τοιαύται σωματικαί κακώσεις, 
τάς όποιας προέβλεψε καί άπεδέχθη 
ουτος έτελέσθησαν, λόγω τής προ- 
καλεσάσης ταύτας έκρήξεως. κατά 
τρόπον δυνάμενον νά παραγάγη κίν
δυνον τής ζωής καί βαρειαν σωμα
τικήν βλάβην τών ώς άνω παθόντων.

θ) Έ ν Άθήναις κατά τόν Ιο ύ λ ι
ον του 1969 κατείχε παρανόμως πυ- 
ροβόλον δπλον. ’Ή τοι κατεΐχεν άνευ 
άδειας τής αρμόδιας Άστυν. ’ Αρ
χής εν πιστόλιον, δπερ παρέλαδε πα- 
ρα τού Σταράκη Ίωάννου.

Μέ τήν μνηστήν του 
σκορπούν τόν τρόμον

Ο) ΛΟΥΚΑΣ ZHYPIAUN: α) Έ ν 
Αθήναις τήν 9 Αύγούστου 19 69 ά- 

πό κοινού μετά τής Σταυροπούλου 
Βενετίας προυξενησεν έκρηξιν δι «  
της χρήσεως έκρηκτικής ύλης έκ δε 
της πράξεως ταύτης ήδύνατο νά πρό
κυψη κίνδυνος άνθρώπων. "Ητοι. ¿· 
τοποθέτησε μετά τής άνωτέρω έντος 
τής ένταύθα καί έπί της οδού "Οθω- 
νος άριθ. 6 αιθούσης εκδόσεως εισι
τηρίων καί άναμονής επιβατών τής 
Ολυμπιακής Ε ταιρίας ώρολογιακήν 
βόμβαν, περιέχουσαν άγνωστόν έκ
ρηκτικήν ύλην μεγάλης ισχύος, ήτις 
εκραγεισα προυκαλεσεν ισχυρόν έκ- 
ρηξιν, έξ ής προέκυψε κίνδυνος δια 
τούς έντός τής αιθούσης ευρισκομέ
νους έπιβάτας καί λοιπούς άναμένον- 
ταε, έξ ών μάλιστα ύπέστησαν σω
ματικός κακώσεις οί 1 ) Οικονόμου 
Αντώνιος, 2) Γεωογοτσιδόπουλος 
Δημήτριος, 3) Γεωργίου Σπυρίδων
4) Γεωρνιαδου Ειρήνη, 5) Γεωργίου 
Ολγα, 6 ) L t  V t  N Ε MALCOM. 7) 

RUA TALLV. 8) GABREL JANI
CE. 9) GABRIEL KEENIRIE. 10) 
Καρολής Παναγιώτης 11) Γαβριήλ 
Ιωάννης καί Ι2) Γαβριήλ Κλεονίκη.

S) Έ ν Άθήναις τήν 26 Ιουλίου 
1969 προυξενησεν έκρηξιν διά της 
χρήσεως έκρηκτικής ύλης έκ δέ τής 
πράξεως ταύτης ήδύνατο νά πρόκυ
ψη κίνδυνος άνθρώπων. Ήτοι, ¿το
ποθέτησε είς τόν πρό τού κέντρου 
ύπό τόν τίτλον «Διόνυσος» χώρον 
της πλατείας Συντάγματος ωρολογι- 
σκήν βόμβαν, περιέχουσαν άΥ'ωστον 
έκρηκτικήν ύλην μεγάλης ισχύος, ή- 
τΐς έκραγεΐσα προυξενησεν ισχυρόν 
έκρηξιν έξ ης προυκληθη Ήνδυνος 
είς τούς έπί τής πλατείας Σύνταγμα 
τος ευρισκομένους πελότας τού κέν
τρου, έξ ών μάλιστα ύπέστησαν σω
ματικός κακώσεις οί 1) Πουλής Γε
ώργιος. 2) Μπακογιαννης Κων)\ος, 
3) Βεργίνης Ξενοφών. 4) Καλαμπί- 
κης Ίασων, 5) Ε/ΜBU1L ASKMRI- 
SUAN και 6) LOMBRO NICOLE.

Y) Έ ν Άθήναις την 21 Απριλίου 
1969 προυξενησεν έκρηξιν διά της 
χρήσεως έκρηκτικής ύλης έκ δέ τής 
πράξεως ταύτης ήδύνατο νά προκύ
ψη 1 ) κοινός κίνδυνος είς ξένα πρά
γματα και 2) κίνδυνος ανθρώπων. 
Ητοι έτοπυθέτησεν έν τή ένταύθα 

πλατ :>α Κολοκοτρώνη καί όπισθεν 
τού €ίς τούτην ευρισκομένου άνδρι- 
άντος τού Κολοκοτρώνη ώρολογιακήν 
εκρηκτικήν βόμβαν, περιέχουσαν ά
γνωστον έκρηκτικήν ύλην μεγάλης ι
σχύος, ήτις εκραγεισα περί ώραν 
2U.PP ’ προυκαλεσεν ίσχυραν έκρηξιν

‘Ωρολογιακές βόμβες
6) ΚΟΜΙΙΟΙΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

“ Iva δικασθή καί ώς ύπαιτιος τού 
οτι διά πλειόνων πράξεων όιεπραξε. 
καί τά κάτωθι έγκλήματα:

α ) Έ ν Γλυφάδα Αττικής τήν 19 
Μαΐου 1 969 άπό κοινού μετά τού 
Σ  ταρακη Ίωαννου προυξενησεν έ*- 
ρηξίν δι’ έκρηκτικής ύλης, εξ ής ή
δύνατο νά προκύψη 1) κοινός κίνδυ
νος είς ξένα πράγματα καί 2) κίν
δυνος άνθρώπων. ’Ήτοι, έτοποθέτη- 
σε μετά τοΰ άνωτέρω κατωθε τού έν 
τή περιοχή Γλυφάδος έσταθμευμένου 
αμερικανικού αυτοκινήτου —.Α. ωρο
λογιακήν βόμβαν, περιέχουσαν ά
γνωστον έκρηκτικήν ύλην μεγάλης 
ισχύος ήτις εκραγεισα προυξενησεν 
ισχυρόν έκρηξιν, έξ ής ήδύνατο να 
πρόκυψη κίνδυνος διά τά  έκεϊθ.-.ν δι- 
ερχόμενα ή έγγύς ευρισκόμενα καί 
είς πλείονας άνηκοντα αυτοκίνητα, 
έξ ών ύπέστη άξιόλογον ζημίαν τό 
ως άνω αύτοκίνητον, ώς καί κίνδυνος 
διά τούς έκ τού σημείου τής έκρή
ξεως διερχομένους πεζούς.

β) Έ ν Άθήναις την νύκτα της 
18) ¡9 Απριλίου 1969 άπό κοινού 
μετά τού ΚΛΤΣΑΚΗ Δημητριου 
προυξενησ y έκρηξιν διά της χρηο*“ 
ως έκρηκτικής ύλης, έξ ής ήδι νατο 
νά προκύψη 1) κοινός κίνδυνος είς 
ξένα πραγματα καί 2) κίνδυνος αν
θρώπων. Ήτοι έτοποθέτησε μετά 
τού άνωτέρω κάτωθεν τού ένταύθα 
καί έπί τής όδου Αιόλου Διογε- 
νους έσταθμευμένου ϋπ' άριθ. FGR 
b 5 αυτοκινήτου ωρολογιακήν έκρη
κτικήν βόμβαν, περιέχουσαν άγνω
στον έκρηκτικήν ύλην, ήτις έκρα
γεΐσα προυξενησεν ισχυρόν έκρηξιν 
έκ τής όποιας ήδύνατο να προκύψη 
κίνδυνος διά τά έκείθεν διερχόμε^α 
ή έγγύς εύρισκόμΞνα καί είς πλείο
νας άνή κοντά αυτοκίνητα ώς καί 
κίνδυνος διά τους έκ του σημείου 
τής έκρήξεως διερχομένους πεζούς.

γ )  Έ ν Άθήναις κατά τόν Απρί
λιον τού 1969 άποφασίσας άπό κοι
νού μετά τού Κωτσακη Δημητριου νά 
έκτελέση κακούργημα καί δή τό τοι
ούτον τής έκρήξεως δ'ά τής έκρηκτι
κής ύλης, εξ ής ήδύνατο νά προκύψη 
κίνδυνος άνθρώπων, έπεχείρησε πρά
ξιν περιέχουσαν τουλάχιστρν άρχήν 
έκτελέσεως. "Ητοι έτοποθέτησε μετά 
τού άνωτέρω εντός τού έμπροσθεν 
του ένταύθα γηπέδου τού «ΠΑΟ:> ευ
ρισκομένου δοχείου άπορριμματων ώ- 
ρολογιακήν έκρηκτικήν βόμβαν, πε-

* * '- *  Σ υ ν έ χ ζ  ι η  
είς τήν 9ην οελίδο
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έκ τής 8ης σελίδος

ριέχουσαν άγνωστον εκρηκτικήν ϋλην 
μεγάλης ισχύος, ήτις δέν έξερράγη 
έκ λόγω τεχνικών. Έκ τής ύπό τού
των σκοπηθείσης πράξεως τής έκρή
ξεως ήδύνατο να προκύψη κίνδυνος 
διά τούς εγγύς τού σημείου τής ταπο 
θετήσεοις διερχομένους πεζούς. Η δέ 
σκοπηθεΐσα ύπό τούτων πράξις τής 
έκρήξεως δεν έτελέσθη ούχί οικεία 
βουλήοε·. τούτων άλλ’ έξ εμποδίων 
έξωτερικών καί δή διότι δέν ελειτούρ 
νησεν ό ώρολογιακος μηχανισμός τής 
βόμβας συνεπεία β/.αβης τούτου.

δ> Έ ν Π. Φαλήρω κατα τόν ’Α
πρίλιον του 1969 άποψασισας άπό 
κοινού μετά τού Κωτσάκη Δη μητριού 
να έκτελέση κακούργημα καί δή το 
τοιούτον τής έκρήξεως διά χρήσεως 
εκρηκτικής ύλης, έξ ής ήδύνατο \ά 
προκύψη 1) κοινός κίνδυνος εις ξένα 
πράγματα και 2) κίνδυνος ανθρώπων 
επιχείρησε πράξιν περιέχουσαν αρ
χήν έκτελέσεως. ‘Ήτοι ¿τοποθέτησε 
μετά τού ανωτέρω κάτωθεν τού έν 
Π. Φαλήρω καί έναντι τού Ζαχαρο
πλαστείου «Π ΡΑΠΑ» έσταθμευμένου 
αυτοκινήτου, ψέροντος ξένον αριθμόν, 
ωρολογιακήν εκρηκτικήν βόμβαν. πε
ριέχουσαν άγνωστον εκρηκτικήν ύλην 
μεγάλης Ισχύος, ήτις δέν έξερράγη 
έκ λόγων τεχνικών — Εκ τής ύπό 
τούτων σκοπηθείσης πράξεως τής έκ
ρήξεως ήδύνατο νά προκύψη κίνδυνος 
εις τά  έκείθεν διερχόμενα ή έγγύς 
ευρισκόμενα καί εις πλείονας άνήκον
τά ώς καί κίνδυνος διά τους αυτόθι 
διερχομένους πεζούς. Ή δέ ύπό τού
των σκοπηθεΐσα πράξις τής έκρήξέ- 
ως δέν ετελέσθη ούχί οικεία Ζουλή
σει τούτων άλλ’ έξ εμποδίων έξωτε- 
ρικών καί δή διότι δέν έλειτούργησεν 
ό ωρολογιακός μηχανισμός τής βόμ 
βας συνεπεία βλάβης τούτου.

Οί υπόλοιπο:
7) ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: "(να  

βικασθή καί ώς υπαίτιος τού ότι, διά 
πλειόνων πράξεων διέπραξε καί τά 
κάτωθι πλεϊονα έγκλημα,τα:

α) Έ ν  Άθήναις τήν νύκτα τής 18)
19 Απριλίου 1 969 άπό κοινού μετά 
τού Κομποτιάτου ’ Ιωάννου προυξένη
σεν έκοηξιν διά τής χρήσεως έκρηκτι 
κής ύλης, έξ ης ήδύνατο \ά προκύψη 
1) κοινός κίνδυνος είς ξένα πράγμα 
τα καί 2) κίνδυνος ανθρώπων. 'Ήτοι 
έτοποθέτησεν μετά του άνωτέοω κά
τωθεν τού ενταύθα καί έπί τής όδαύ 
Αιόλου - Διογένους έσταθμευμένου 
ύπ’ άριθ. ΓΟί? 65 αυτοκινήτου ώοο- 
λ.ογιακήν^ εκρηκτικήν βόμβαν, περιέ
χουσαν άγνωστον έκοηκτικήν ύλην, 
ήτις έκραγεΐσα προυξένησεν ίσχυράν 
έκρηξιν έκ τής οποίας ήδύνατο νά ποο 
κύψη κίνδυνος διά τά έκείθεν διερχό- 
μενα ή εγγύς ευρισκόμενα καί είς 
πλείονας άνήκοντά αυτοκίνητα ώς καί 
κίνδυνος διά τους έκ τοΰ σημείου τής 
έκρήξεως διερχομένους πεζούς.

δ) Έ ν  Άθήναις κατά τόν Απρίλι
ον τού ! 969 άποψασισας άπό κοινού 
μετά τού Κομποτιάτου Ιωάννου νά έκ 
τελέση κακούργημα καί δή τό τοιού
τον τής έκρήξεως διά τής χρήσεως 
εκρηκτικής ύλης, έξ ής ήδύνατο να 
προκύψη κίνδυνος -ανθρώπων έπεχείρη 
σε πράξιν περιέχουσαν τουλάχιστον 
οτχήν έκτελέσεως. Ή τοι ετοποθέτη- 
σε μετά τού άνωτέρω έντός τού έμ
προσθεν τού ενταύθα γηπέδου τοΰ 
«ΠΑΟ* ευρισκόμενοι; δοχείου άπορ- 
ριμμάτω / ωρολογιακήν εκρηκτικήν 
βόμβαν. περιέχοι σαν άγνωστον έκρη 
κτικήν ϋλην μεγάλης ισχύος, ήτις δέν 
έξερράγη έκ λόγων τεχνικών. Έκ 
τής ίπό τούτων σκοπηθείσης πράξε
ως ήδύνατο νά προκύψη κίνδυνος διά 
τούς εγγύς τού σημείου τής τοποθετή 
σεως διερχομένους πεζούς. Η δέ σκο 
πηθεϊσα ύπό τούτων πράξις τής έκρή 
ξεως δέν έτελέσθη ούχι οικεία βόυ- 
λήσει τούτων άλλ’ έξ έμποδίονν εξω
τερικών και δή διότι δέν έλειτούρνη 
σεν σ ωρολογιακός μηχανισμός τής 
βόμβας συνεπεία βλάβης τούτου.

γ )  Έ ν  Π. Φαλήρω κατα τόν Α
πρίλιον τού 1969. αποψασισας άπο 
κοινού μετά τού Κομποτιάτου Ίω α ν  
νου νά έκτελέση κακούργημα και δή 
τό τοιούτον τής έκρήξεως δια τής 
χρήσεως εκρηκτικής ύλης, έξ ής ή- 
δύνατο ,ά προκύψη 1 ) κοινός κίνδυ
νος είς ξένα πράγματα καί 2) κίνδυ
νος άνθρωτων επεγειοπσε ποάδιν πε-

10) ΦΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ‘Ίνα
δικασθή καί ώς υπαίτιος τοΰ 5τι διά 
πλειόνων πράξεων διέπραξε καί τά 
κάτωθι πλε ιόντα é y κλήματα;

α) Έ ν Άθήναις κατα τήν άνοιξιν 
τοΰ 1969 κατείχε-, έκρηκτικάς βόμ
βας προς τόν σκοπόν ίνα παραχώρηση 
ταύτας είς έτέρους, αποβλέποντας διά 
τής· χρήσεω ςαυτώι νά προξενήσουν 
κοινόν κίνδυνον είς ξένα πράγματα 
καί κίνδυνον ανθρώπων. ’Ήτοι έπί 
τώ ρηθέντι σκοπό) κατεΐχει δύο ω
ρολογιακός έκρηκτικάς βόμβας, άτι- 
νας παρέδωκεν άνα μίαν είς τούς 
Μανιάτην Κων)νον καί έτερον άγνω
στον ύπό τό ψευδώνυμον «ΛΙΑΝ», τυγ
χάνοντας μ,έλη τής όργανώσεως, εν 
γνώσει τελών ότι ουτοι έπρόκειτο νά 
χρησιμοποιήσουν ταύτας πρός διενέρ
γειαν εκρήξεων καί εντεύθεν πρόκλη- 
σιν κινδύνου είς ξένα καί εις πλείο
νας άνή κοντά πράγματα ώς καί κίν
δυνον ανθρώπων καί

β) Έν Άθήναις κατά τήν άνοιξιν 
τού 1969 προύκάλεσε τήν άπόψασιν 
είς τόν Μανιάτην Κων)νον πρός έκ- 
τέλεσιν τού ύπό τούτου διαπραχθέν- 
τος κακουογήματος τής άποπείοας έκ
ρήξεως. Ήτοι, έν ώ 6 Μανιάτης Κων
σταντίνος, άποψασισας νά έκτελέση 
κακούργημα καί δή τό το ουτον τής 
έκρήξεως διά τής χρησεοχ; εκρηκτι
κής ύλης έξ ής ήδύνατο \ά προκύψη 
κίνδυνος ανθρώπων, έπεχείρησε πρά- 
ξιν περιέχουσαν αρχήν τελέσεως και 
δη ¿τοποθέτησε κατα τήν άνοιξιν τού 
1969 είς πολισύχναστον σημεΐον τών 
Αθηνών καί δή είς τήν αρχήν τής 
οδού Αιόλου (Άέρηδες) ώρολογια- 
κήν έκοηκτικήν βόμβαν μεγάλης ίσχύ- 
oc. μή έκραγεΐσαν έκ λόγων τεχνι
κών, έξ ής, έκρηγνυομένης ήδύνατο 
νά προκύψη κίνδυνος είς τούς αυτόθι 
διεοχοαένους πεζούς ή δέ ύπ’ αυτού 
σκοπηθεΐσα πράξις τής έκρήξεως δέν 
έτελέσθη έξ έαποδίων εξωτερικών καί 
δή διότι δέν έξερράγη ή βόμβα συνε
πεία βλάβης αυτής, οδτος προυκάλε- 
σε παρ’ αυτώ, διά τής πειθοϋς καί 
.ής ασκούμενης έπ’ αυτού μεγίστης 
έπιρροής, λόγω τής ιδιότητάς του 
ώς -άρνηγου αυτού έν τή όμάδι, είς 
ήν άνήκεν, τήν άπόψασιν πρός τέλε- 
σιν τής ύπό τούτου διαπραχθείσης 
άνωτέρω άξ.οποίνου πράξεως τής είς 
β(χθμόν κακουργήματος απόπειρας έκ
ρήξεως.

11) Γ1ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ:
“ Ινα δικασθή καί ώς υπαίτιος τού 
δτι διά πλειόνων πράξεων διέπραξε 
καί τά κάτωθι πλείονα εγκλήματα:

α ) Έ ν  Άθήναις κατά τόν ΑυγΌυ- 
στον τού 1969 κατεΐχεν έκρηκτικάς 
ϋλας πρός τόν σκοπόν ίνα διά τής 
χρησιμοποιήσεως μεοους αυτών προ- 
ξενήση κοινόν κίνδυνον είς ξένα πρά
γματα καί κίνδυνον ανθρώπων καί ϊ- 
να, τάς υπολοίπους πσραχωρήση είς 
άλλον πρός τοιαύτην  ̂χρήσω. "Ητοι 
έπί τώ  ρηθέντι σκοπώ κστεΐχεν είς 
τήν ενταύθα καί έπί τής ύδοΰ Κέκρο- 
πος άριθ. 7- οικίαν του έν (1 ) κιλόν 
εκρηκτικής Ολης αγνώστου σονθέσεως 
καί έτέρας ποσότητας εκρηκτικών υ
λών αγνώστου συνδέσεως, τινάς τών 
όποιων έπρόκειτο ό ίδιος νά χρησι- 
αοποιήση διά τήν διενέργειαν εκρήξε
ων καί έντεύθεν πρόκλησιν κινδύνου 
είς ξένα καί είς πλείονας άνήκοιτα 
ποάνμστα ώς καί κινδύνου ανθρώ
πων, τινάς δέ έξ αυτών νά παραχώ
ρηση είς έτέρους έν γνώσει τελών 
δτι ουτοι έπρόκειτο νά χρησιμοποι
ήσουν τούτας ώς άνωτέρω.

β» Έ ν  Άθήναις τήν 26ην Αύγ'ού- 
σ-ου 1969 κατείχε παρανόμως πυρο- 
βόνον όπλον. 'Ήτοι, κατεΐχει είς τήν 
ενταύθα καί έπί τής Ó5cu Κέκροπος 
άοιθ. 7 οικίαν του έν πιστόλιον ρω
σικής προελεύσεως άνευ άδειας τής 
αρμόδιας αστυνομικής Αρχής.

1?) ΣΤΑΥΡΟ Π ΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ -
ΜΑΡΙΑ: “ ίνα δικασθή καί ώς υπαί
τια τοΰ δτι διά πλειόνων πράξεων 
δ.ε~ραξε καί τά κάτωθι, πλείονα εγ
κλήματα:

α) Έ ν Άθήναις τήν 9 Αύγουστου 
1969 άπό κοινού μετά τού Λόνκά 
Σπυρίδωνος προυξένησεν έκρηξιν δια 
τής χρήσεως έκρηκτ.κής ύλης έκ δέ 
τής πράξεως'ταύτης ήδύνατο \ά προ
κοπή κίνδυνος άνθοώπων. "μγοι έτο- 
ποθέτ*'·σε μετά τού ανωτέρω έντός 
τής έντοϋθα καί έπί τής όδού "Οθω- 
xcc άριθ. 6 αιθούσης έκδόσεως εισι
τηρίων Kci dvauc ής επιβατών τής

ΓΗΣ, 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥα ΟΣ Ν. 
ΚΟΛΑΟΣ καί 4) ΚΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΟ
ΣΘΕΝΗΣ ίνα δικασθώσιν καί ώς ύ 
παίτιοι το ύδτι διά πλειόνων πρά 
ξεων διέπραξον κα ίτά κάτωθι πλείο 
να έγκλήματα:

α) Έ ν Άθήναις τήν 19 Μαΐο<- 
1969 άπό κοινού καί μετά τού Κοο 
βεί^άκη Γεωργίου προυκάλεσαν τηι 
άπόψασιν είς τούς Σταράκην ’ Ιωάν 
νην καί Γοοέγ'κερ "Αλλαν Μάλκοι
πρός έκτέλεσιν τού ύπ’ αυτών δια 
πραχθέντος κακουργήματος τής έκρή
ξεως. ’Ήτοι, έν ώ οί Σταράκης Ί ω  
άννης καί ι ουέγκεο Άλλαν . Μάλκοι 
δ>έπραξαν τήν 19.5.1969 έκρηξιν οχ 
τής χρήσεως εκρηκτικής ύλης. :-ξ ίμ 
ήδύνατο να προκάνη κίνδυνος ανθρώ 
πων, τοποθέτησαν τες έντός τού έντσύ- 
0α καί έπί τών οδών Καραγεώργτ, 
Σερβίας καί Σταδίου ( Π. ατ. Συν
τάγματος) ύποκιτος τής Εθνικής Τρο 
πεζής τής Ελλάδος ώρολογιακήι βόυ- 
βαν, περιέχουσαν άγνωστον εκρηκτι
κήν ύλην μεγάλης ισχύος ,έκραγείσα. 
περί ώραν 20.45' καί προκαλέσαοαι 
ίσχυράν έκοηξιν, έξ ής ήδύ-ατο νο 
προκύψη κίνδυνος είς τους έξωθεν τού 
ύπυκριχτός τής .Τραπέζης διε.ρχομε- 
νους πεζούς, έξ ών μάλιστα οί 1 ) 
Μπεκίρας Αριστοτέλης καί 2} Βότ- 
τας Μιχαή? υπέστησαν σωματικάς κα
κώσεις, ουτοι άπό κοινού καί .μέτόχ 
τού Κουβελάκη Γεωργίου, οντες μέλη 
της διοικούσης επιτροπής τής όργα
νώσεως, προυκάλεσαν παρ’ αύ-τοΐς τηι 
απέψασιν πρός τέλεσιν τής ύπό τού
των διαπραχθείσης άνωτέρω είς βα
θμόν κακουργήματος έκρήξεως πείσαν- 
τ=ς τούτους διά τής ληψθείσης ύπ’ 
αυτών, ώς μελών τής δνοικούσης έπι-' 
τροπής τής όργανώσεως, άποψάσεως 
περί διενεργείας ύ~ο τής όργανώσε- 
ως εκρήξεων δ'ά τής χρησίμοπο.ήσε- 
ως ώρολογιακών εκρηκτικών βομβόνι 
καί τής εντολής, ήν έ δω κοο.· είς τού
τους, όντας ύποχοέους νά συμμορ- 
ψούνται ώς μέλη τής όργανώσεως είς 
τεχς έντολάς τής διοικούσης επιτρο
πή«:. αυτής, νά προβώσιν είς τήν το- 
ποθέτησιν τής άνωτέρω εκρηκτικής (ω 
ρολογιακής βόμβας ~ρός πρόκλησιν 
έκρήξεως, έξ ής ήδύνατο \ά προ- 
κληθή κίνδυνος ανθρώπων.

3.1 Έ ν Άθήναις τήν 19 Μαΐου 
1969 άπό κοινού καί μετά τού Κου- 
βελάκη Γεωργίου προυκάλεσαν τήν 
άπόψασιν είς τούς Σταράκην ’ ίωάν- 
νην καί Γουέγκερ ’Άλλαν - Μάλκομ 
πρός έκτέλεσιν τού ύπ’ αυτών δια- 
ποαχθέντος κακουογήιιατος τής έκοή- 
ξεως. ’Ήτοι, έν ώ οί Σταοάκης ’ Ιω
άννης καί Γουέγκεο "Αλλαν-Μάλκομ 
διέποαξαν τήν 19 Μαΐου 1969 έκοη- 
ξιν διά τής χρήσεως Ολης, έξ ής ήδύ
νατο νά προκύψη; 1» κοινός κίνδυνος 
είς ξένα πράγματα καί 2) κίνδυνος 
ανθρώπων, τοποθέτησαν τες ώρολογια- 
κήν έκρηκτικήν βόμβαν, μεγάλης Ι
σχύος, έντός τοΰ ενταύθα και έπί τής 
όδού Έρμου άοιθ. 2 υεγάρου, ένθα 
στεγάυετα: τό έν Έλλάδι κατάστημα 
τής ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, καί είς 
τό πλατύσκαλου τοΰ ήμιορόψου τού 
έν λόγ ωκτιρίου, έκραγεΐσαν καί ποο- 
ξε.ήσασαν ίσχυοάν έκρηξιν έξ ης ή 
δυνατό νά ποοκληθή κοινός κ ,δυνος 
είς ξένα πράγματα, έξ ών ·αάλιστσ 
κατεστράψησαν υαλοπίνακες του ψω- 
ταγ·ωγού τού μεγάρου καί τών έντός 
τούτου ευρισκομένων καί είς π.,είονας 
αιηκόντων γραφείων καί καταστημά
των, ώς καί κίνδυνος τών έντός τού 
μεγάοου εύοισκουένων καί έγνύς τού 
σημείου τής έκρήξεως δ,εοχοαεχων σ
τόλων, ουτοι άπό κοινού και μετά 
τού Κουβελάκη Γεωργίου, όντε: υέλη 
τής διοικούσης επιτροπής της όονα- 
νώσεως, προυκάλεσαν παρ’ σύτοΐς την 
άπόψασιν πρός τέλεσιν τής ύ*;ό τού- · 
των διαπραχθείσης άνωτέοω είς βα- 
Ηιαόν κακουογήιιατος έκοήξεως, πεί- 
σαντες τούτους δ.ά τής ληψθε·σης ύπ’ 
αυτών, ώς μελών τής διοικούσης έ- 
πιτροπής τής όργανώσεως. «'~ο<εάσε- 
ως περί διενεργείας τής όο', α-
νώσεως έκρήξεων δ ά  τής χρήσιμο- 
ποιήσ·..·:ος ώοολογιακών Εκρηκτικών 
βουβόν/ καί τής έν ολής. ήν έδωκαν 
είς τούτους, ϋντας ύπονρέρυς νά συυ- 
μορψοΟνται ω ; μέλη τής όρνανώσεως 
είς τάς έντολάς τής 6·οικο':οης έπι- 
τοο'Τις αυτής, νά προβώσιν. είς τήν 
τοποθετήσω της άνωτέρω έυοηκτικής 
ώοολο'.'ίακής βόμβας ποός πρόκλησ- · 
έκοήξεως. έξ ής ήδύνατο νά ^οοκλη- 
θή ,κοινός κίνδυνος είς ξένα πΈ.γμα· 
τα ώς καί κί\δ« ιος άνθρώπων.



. <s v j , αποφασιοας άπό
κοινού μετά τού Κομποτιάτου 'Ιωάν 
νου \ά έκτελέση κακούργημα καί δή 
τό τοιούτον τής εχρήξεως ς·ια της 
γρησεως εκρηκτικής ύλης, έξ ής ή
δύνατο να πρόκυψη 1 ) κοινός κίνδυ
νος εις ξένα πράγματα καί 2) χίνδυ- 
νος «άνθρωπον έπεχειρηοε πράξιν πε- 
ριεχουσαν αρχήν εκτε/νέσεως. "Ητοι 
έτοτοθέτηαε μετά τυϋ ανωτέρω κάτω 
θε' του έν Π. Φαλήριο καί έναντι τού 
Ζαχαροπλαστείου «Π ΡΑΠΑ» εσταθμευ 
μενού αυτοκινήτου, φέροντος ξένον α
ριθμόν. ωρολογιακήν εκρηκτικήν δόμ 
6αν περιέχουσαν άγνωστον εκρηκτι
κήν ύλην μεγάλης ισχύος, ήτις δεν έ- 
ξεοράγη έκ λόγων τεχνικών. Έ κ τής 
ϋπο τούτων σκοπηθεισης πράξεως τής 
έκρήξεως ήδύνατο \ά πρόκυψη κίνδυ 
νος εις τά έκεϊθεν διερχόμενα ή εγ
γύς ευρισκόμενα καί εις πλείονας α· 
νηκοντά ξένα αυτοκίνητα ώς καί κίν
δυνος διά τούς έκ τού σημείου τής 
τοποθετήσεως τής δόμδα«; διερχομέ- 
νους ανθρώπους. Ή  δέ υπό τούτων 
σκοπηθεΐσα πραξις τής έκρήξεως δεν 
έτελέσθη ού/ί οικεία δουλήσει τού
των άλλ’ έξ εμποδίων έξωτεοικών καί 
δή διότι δεν έλειτούργησεν ό ώρολογι 
ακός μηχανισμός τής βόμβας συνέ
πεια βλάβης τούτου.

8) ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: *Ί·
να δικασθή καί ώς υπαίτιος τού 6τι 
διά πλειόνων πράξεων διέπραξε χαί 
τα κάτωθι πλείοι-α έγκλήματα:

α ) Έ ν Άθήναις κατά τό χρονι
κόν διάστημα άπό τού Νοεμβρίου τού 
1968 μέχρι καί τού Μαΐου τού 1969 
κατεΐχεν εκρηκτικός Ολας καί έκρη- 
κτ,κας βόμβας πρός τόν σκοπόν, ϊνα 
παραχο^ρήση ταύτας εις έτέρους, ά- 
ποβλέποντας διά τής χρήσεως αυτών 
νά προξενήσουν κοινόν κίνδυνον εις 
ξένα πράγματα καί κίνδυνον ανθρώ
πων ήτοι έπί τώ ρηθέντι σκοπώ 
κατεΐχεν εις την έν τή περιοχή ‘ Υ
μηττού οικίαν του έκρηκτικάς Ολας 
καί έκρηκτικάς βόμβας τάς όποιας 
παρέδιδε τμηματικώς εις μέλη τής 
όργανώσεως, έν οΐς καί οί Κουβελάκης 
Γεώργιος καί Λουκάς Σπυρίδων, έν 
γνώσει τελών δτι οί παραλαμβάνοντες 
τάς έκρηκτικάς βόμβας καί τάς εκ
ρηκτικός ϋλσς έπρόκειτο νά χρησιμο
ποιήσουν ταύτας πρός διενέργειαν έκ- 
ρήξεων εις επίκαιρα σημεία καί κτί
ρια τών ’Αθηνών καί προαστίων καί 
εντεύθεν πρόχλησιν κινδύνου είς ξέ
να καί είς πλείονας άνήκοντα πρά
γματα ώς καί κινδύνου είς τούς μέλ
λοντας νά διέλθουν έκ τών σημείων 
τής τοποθετήσεώς των άνθρώπους καί 

β) Έ ν Φιλιατροΐς Μεσσηνίας κατά 
τό χρονικόν διάστημα άπό του ’ Ια
νουάριου μέχρι καί τού Αύγουστου 
τού 1969 κατείχε παρανόμως .πυρο
βόλα δπλα καί έκρηκτικάς ϋλας. ’Ή 
τοι κατεΐχεν είς την έν Φιλιατροΐς 
Μεσσηνίας αγροικίαν τής οικογένειας 
του άνευ άδειας της άραοδίσς άστυ- 
νομικής άρχής 1 ) εν περίστροφον τύ
που Σμίθ Γουέσσον Νο 32 μεθ’ έξη- 
χόντα έπτά (671 Φυσιγγίων αυτού 
καί 2) έν πιστό 'ιον τύπου «Μπερέττα» 
τών 9 ΜΜ μεθ’ εκατόν πέντε (105) 
φυσιγγίων αύτοίυ

9) ΜΑΝΙΑΤΗΣ !<ΩΝ)ΝΟΣ: *Ίνα 
δικασθή καί ώς ύπαίτιος τού δτι διά 
πλειόνων πράξεων διέπραξε καί τά 
κάτωθι πλείονα έγκλήματα:

α) Έ ν Άθηναις κατα τόν Αύγου
στον τού 1968 κατεΐχεν έκρηκτικάς 
ύλας πρός τόν σκοπόν ΐνα παραχώ
ρηση ταύτας είς έτέρους, άποβ .έποι- 
τας δια τής χρήσεως αυτών νύ προ
ξενήσουν κοινόν κίνδυνον είς ξένα 
ποάγματα καί κίνδυνον άνθρώπων. 
”Ητο'. έπί τώ ρηθέντι σκοπώ κατείχε 
τεσσαοα (4 ) χιλιόγραμμα πλαστικής 
έκοηκτικής ύλης, έίτινα παρέδωκεν έν 
συνεχεία είς τούς Κουβελάκην Γεώρ
γιον καί Βερνΐκον Νικόλαον, "έν γνώ- 
σει τελών δτι ουτοι έπρόκειτο νά 
χρησιμοποιήσουν ταύτας πρός διενέρ
γειαν εκρήξεων είς επίκαιρα καί πο
λυσύχναστα σημεία και κτίρια τών 
’ Αθηνών καί προαστίων καί εντεύθεν 
πρόκλησιν κινδύνου εί ςξένα καί είς 
πλείονας «άνήκοντα πράγματα ώς καί 
κινδύνου άνθρώπων καί

β) Έ ν  Άθήναις κατά την άνοιξιν 
τού 1969. άποφασίσα ςνά έκτελέση 
κακούργημα καί δή τό τοιούτον τής 
έκρήξεως διά τής χρήσεως έκρηκτι- 
κής ύλης, έξ ής ήδύνατο νά πρόκυψη 
κίνδυνος άνθρώπων, έπεχείρησε πρά
ξιν περιέχουσαν τουλάχιστον αρχήν 
εκτελέσεως. "Ητοι έτοποθέτησεν είς 
πολυσύχν αστόν σημεΐον τής ενταύθα 
περιοχής Λιονσστηοακίου —  Άκρο- 
πόλεως καί δή είς τήν αρχήν τής 
όδοϋ Αιόλου (Άέρηδες) ωρολογιακήν 
εκρηκτικήν βόμβαν, περιέχουσαν ά
γνωστον έκρηκτικήν ύλην μεγάλης Ι
σχύος, μή έκραγείσάν έκ λόγων τε
χνικών. Έκ τής ύπό τούτου σκοπη- 
θείσης πράξεως τής έκρήξεως ήδύνα
το νά πρόκυψη κίνδυνος είς τούς έκ 
τού σημείου τής τοποθετήσεως τής 
βόαίας διερχομένους άνθροδπους. Ή  
δέ ύπό τούτου σκοπηθεΐσα πράξις τής 
έκρήξεονς δεν έτελέσθη ούχί οικεία 
βοι νήσει τούτου άλλ’ έξ εμποδίων 
έξωτερικων καί δη (δ.ότι δεν έλει- 
Γούρ/ησεν ό ώρολογιακόε μηχανισμός 
τής βόμβας ,συνέπεια βλάβης τού
του.

της /ρήσεως ένυηκι.πης υΛης έ:·ι &--- 
τής πράξεως' τσύτης ήδύνατο να προ- 
κύ·:η Ό 'δονος ανθρώπων. "Ητοι ¿το
ποθέτησε υετά τού ανωτέρω ^έντός 
τής εν-τοΟθά- καί έπί τής οδού ”Οθω· 
»oc άοιθ. ‘ 6 αιθούσης ύκδόσεως ε ίσ - 
τηοίων καί αναμονής επιβατών τής 
’Ο-υμπιακής Ε ταιρίας ώρουογ.ακην 
έκρηκτικήν βόμβαν, περιέχουσαν ά
γνωστον έκρηκτ.κήν _ύλην μεγάλης ι- 
ό/ύος ήτις έκραγεΐσα ‘■'ρουκά/.εσεν 
ίσνυράν έκρηξ.ν. έξ ής προέκνψε κιν- 
<-.··\ος διά τού ςέντός τής^ αιθούσης 
εύρ σκομένους έπιδάτας καί λο πούς 
άναυένοντας. έξ ών μάλιστα υπεστη- 
σαν σωαατικάς κακώσεις οι 1 _) ο ι
κονόμου ’Αντώνιος, 2) Γεωργοοιτσο- 
που/.ος Δημητριος, 3» Γεωογίου Σπε- 
ιίοων 4) Γεωργιάδου Ειρηνη. Ο) 
Γε.ωογίου "Ολγα, 6) LEVENE MAL
COLM 7) RITA TALLY, 8) GABREL 
ΓΑΝ1ΓΕ. 9) GABRIEL KEE IN I R IE.
10) Κοραλής Παναγιώτης Π )  Γα' 
6ριήλ ’ Ιωάννα καί 12) Γαβριήλ ΛΑε-

° ' '¡3? Τήν 19 Ιουλίου 1969, άποψα- 
'  σίσααα Από κοαοΰ μετά του Σταράκη 

Ίωάννου να έκτελέση κακούργημα 
·<αί δή τό τοιοΰτον της έκρήξεως οια 
τής χρήσεως εκρηκτικής υ/.ης, /λ ης 
Αδύνατο νά προκύψη κίνδυνος α·.θρω- 
4ων, έπεχείρησε πρδξ*ν περ.εχουοαν 
τουλάχιστον Αρχήν έκτελεσεως. Ητοι 
¿τοποθέτησε μετά το υάνωτερω Στα- 
οάκη Ίωάννου είς τήν Ακρόπολην 
καί έγγύς του μηχσνοοτασιου της 
πσραστάσεως «Ή χος και Φως» ωρο
λογιακήν βόμδαι. περιέχουσαν νιτρι
κόν άμμώνιον. χλωρικον κάλΧιον, άρ- 
νίλλιον και θειοκυανιουχον μο,.υδΟον 
καί λιπαρός Ολας, μή „έκραγειοαν 
έκ λόγων τεχνικών. Έκ της υπό τού
των σκοπηθεισης πράξεως της, |κρη- 
Εεως ήδύνατο νά πρόκυψη κίνδυνος 
διά τούς έγγύς τοΰ σημείου της το
ποθετήσεώς της διερχομενους και _οος 
τό ώς άνω μηγανοστασιον ή την πλα
τείαν τοΰ θεάτρου κατευθυνομενους 
άνθοώπους. Ή  δέ ύπό τούτων. οκο- 
πηθεΐσα πράζις της έκρήξεως δει. ε- 
Εετελέοθη ούχί οικεία θουλησε^ του; 
των άλλ’ έΕ εμποδίων έξωτερικων και 
δή διότι δέν έλειτούργησεν ό ωροκο- 
γιακός μηχανισμός της ®ομ»ας, σ 
νεπεία βλάβης τουτου.

γ )  Έ ν  Άθήναις και έν Ν. Κ^φ - 
π ά κατά τό χρονικόν διάστημά άπο 
°οΰ “ πρ.λίουΧΓτοΰ 1969, μέχρι καν 
τοΰ ’ Ιουνίου του 1969 άπο κοινοο με 
τά τοΰ μιηστήρος αυτής Λουκά Σπυ
ρίδωνος κατεακεύαζεν έκρηκτικάς ίομ- 
®ας πρός τόν σκοπον ιια τας παρα 
χ2ρήο° είς άλλους, άποίκέποντας & α 
τής γρήσεως αύτων να προξενήσουν 
κηολόΓκίνδυςνον είς ξένα π ρ α γ μ α τ α  
και κίνδυνον άνθρωπων. Ητοι 
τώ  ρηθέντι σκοπώ οιετηρει μ^τα του 
άνωτέοω μιηστήρος της ίΡΧ1λ“ 5 
είς Τό ένταΰθα καν f-πι της οδού -ε- 
νοκράτους άο θ. 41 διαμέρισμα μετα- 
γενεστέρως δέ είς τήν έν Μ- ΚηΦιο α 
καί έπί τής όδου Σειρήνων ά ρ Λ . Η
μονοκατοικίαν, έργαστηρια κατασκευ 
ής έκοηκτικών βομβών', ένθα κσ 
σκεύαζε μετά τού ώς ανω μνηστήρο·, 
της έκρηκτικάς βόμβας, τας όποιας 
έπρουήθευεν είς μέλη τής , όργανωσε- 
ως έν oîc καί οί Κουίεκακης ,Γεωρ 
ν -oc καί Σταράκης Ιωάννης, εις ους 
παρεδόθησαν λδ ελα  (Π  ) „έν ουνόλω 
έκ τών έν λόγω εκρηκτικών ίουυω, 
τελούσα έν γνώσει ότι τα ™ρακαμ- 
ίάνοντα ταϋτα μέλη έπροκειτο να χρ , 
σ μοποιήσουν ταύτας προς διενεργεί 
αν έκ ρήξεων καί έντεΰθεν; πρρκ ,ησιν 
κινδύνου είς ξένα καί εις ^ ί ο ν « ς  
ά.ήκοντα πράγματα ώς και κίνδυνο
ανθρω.-ων J1“  ,ο(<. τήν g Αύγουστου
1969 άπό κοινού μετά του Λουκά 
Σπυρίδωνος διά μιας πράξεως προι- 
Εένησεν είς έτέρους σωματικός κα- 
ώσ'ΐσ κατά τρόπον δυναμενον να 

- α ρ α γ ά γ η  κίνδυνοι τής ζωής των πα- 
θόντων καί ίαοείαν σωματικήν 6λα 
ότνν αύτών, ’’Ητοι, τσποθετησασα με- 
Τά τοΰ άνωτέρω μνηστηρος αυτής 
Λουκά Σπυρίδωνος έντός της ενταύ
θα καί έπί τής όδοΰ ’Όθωνο,ς άριθ 
6 αιθούσης έκδάσεως_ εισιτηρίων καί 
άιαμονήε έπιίατών της Ολυμπιακής 
Έταιοίας ώρολογιακήν έκρηκτικήν 
Sônêcrv μεγάλης ισχύος και προκα/νε-
σασα δ;’ αυτής ίσχυραν εκρηξιν προι-
ξένησε σωματικός κακώσεις εις τους 
έκ τών έντός τής αιθούσης άιαυενσ - 
των 1) Οικονόμου Αντώνιον, ¿)  le 
ωογοτσιδόπου/.ον Αημήτριον. 3) Ιε- 
ωργίου Σπυρίδωνα, 4) .ψε“ ^ , ιαδ? ;
Ειρήνην. 5* Γεωργίου Ολγαν 61 
LFVENE MALCOLM, 7 ) 1 «ΙΤΛ 1 ALLV 
8 ι  GABREL TANiGE, ?) GABRIEL 
KEENIRIE. 10) Καρα/,ην Παναγιώ
την 11) Γαβριήλ Ιωάνναν και „14 1 
Γαδριόλ Κλεονίκην. Αί δε 50ιαυτσ 
σωαατικαί κακώσεις, τας οποίας προ- 
έβλεψε καί άπεδεχθη αυτή, ετε/.εσθπ 
σαν. λόγω τής προκαλεσασης ταύτας 
έκρήξεως. κατά τροπον δυναμενον να
ποραγάγη κίνδυνον της ζωής « “ > Ρ“ ’ 
ρείαν σωματικήν ίλάίην των ως άνω 
παθόντων.

Eic τήν πλατείαν 
Συντάγματος

Π )  Oi ' )  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
Π Ο Τ  λ  i v A f k . P A K u v

τάς f\T<v'ác rñc δ'< 
τοο~ής σύτήο. νά προδώσιν εις 
τοποθέτησ.ν τπο άνωτέρω έκοηκτικής 
ώοολογισκθο δόμδσς ποός ποόκλησιν 
*κοήόεως, έξ ής ήδύνατο νά ποοκλη- 
,θή fie νός κί\δυνος είς ξένα πράγμα
τα ώς καί κηδννος άνθρώπων.

Εϊς τήν Γλυφάδαν
ν> Έ ν  Γλυφάδα τήν 19 ΜαΤου 

1969 άπό κοινού καί μετά, τού Κου- 
βϊ λάκη Γεωργίου, ποουκάλεσαν τήν 
άπόοασιν εις τούς Σταινάκην Ίωάν- 
νην κ ά Κοιι·ΌΤ!«ττην _Ίωάν\ην ποός 
έκτέλεσιν τού ύπ’ σύτών δ.σποαχθέν- 
τες κακουργήματος τής έκοήξεως; "Η
τοι, έν ώ οί Σταοάκης Ίωά\νης και 
Κουποτιάτης Ίωά'πης διέποσξαν τήν 
19.5.69 εκοηξιν δ·ά τήο /ρήσεως έκ- 
ρηκτικήο ί>λης. έξ ής ήδύνατο ;.ά ποο- 
κύι’υη 1 ) κοινός κίνδυνος είς  ̂ξένα 
ποάνιιοτα καί 2) κίνδυνος^άχ θοώπω*. 
τοποθε τησσ\τες κάτωθεν τού έν τή πε- 
ριο/ή ΓλυΦάδας έσταθ^ευμένου άαεοι- 
κανικου αυτοκινήτου Ά . ώοολογια- 
κήν εκρηκτικήν βόμβαν, μεγάλης ι- 
σ/ύος. έχοανεΤ.ταν κάϊ προξενήσασαν· 
ίσγυοάν έκοηξιν. έξ ής% ήδύνατο νά 
πρόκυψη κίνδυνος διά τά εκεϊθεν δι- 
εογόυενίΐ ή έγνύς ευρισκόυενα καί 
είς πλείονας άνήκοντα σύτοκίνητα. έξ 
ών ύπέστη «άξιάλογον ζημίαν τό ως 
άνω σΰτοκίνητον. ώς καί κίνδυνος 
διά τούς έκ Του σημείου τής 'ΓΟ"ΤΟ: 
θετήσ£ως δ·εογουένους άνθοώπους. ου 
τοι άπό κοινού καί υετά του_ Κου- 
βελάκη Γεωογίου. δντες μέλη τής δι- 
οικούσπς έπιτοοπής τής όονανώσεως, 
ποουκάλεσοΓν' πσυ’ αιποΐς τήν σ-όΦα- 
σιν ποός τέλεσιν τής ύπό τούτων δια- 
πραχθείσης άνωτέοω είς βαθμόν κα
κουργήματος έκοήξεως. πείσσντες τού 
τους διά τής ληφθείσης ύπ’ αύτων. 
ώς μελών τής διοικουσης έπιτροπής 
τής όργανώσεως. αποφάσεων περί δι- 
ενεογείας ύπό τής όργανώσεως έκ- 
ρήξεων διά τής χοησ^μοποιήσεως ω
ρολογιακών εκρηκτικών βομβών και 
τής έντολής. ήν Ιδωκσν είς τούτους, 
όντας ύποχοέους νά συμμοοφωνται ως 
ιχέλη τής όργανώσεως είς τάς έντο- 
λάς τής διοικουσης έπιτροπής αυτής. 
\ά προδώσιν είς τήν τοποθέτησα* της 
άνωτέρω εκρηκτικής ώοολπγιακης 
ίόυ ίας  πρός πρόκλησιν έκρήξεως, εξ 
ής' ήδύνατο νά προκληθή κοαος κιν 
δυνος είς ξέια  πράγματα ώς καί κίν
δυνος άιθρώπων.

Είς τό Στρατοδικείον
6) Έ ν  Άθήναις τήν 5ην ’ Ιουνίου 

1 969 άπό κοινού καί με'τά τού Κου- 
βελακη Γεωργίου προυκάλεοαν τήν 
σπόψαοιν είς τούς Σταράκην Ίωαν- 
νην καί Γουέγκερ Ά Η ο ιν  Μαλκομ 
πρός εκ'ΐέλεσιν τού ύπ' αύτων διοτπρα 
χθέντος κακουργήματος τής απόπει
ρας εμπρησμού. ’Ήτοι, έν ώ ο· Στα
ράκης Ιωάννης και Γουέγκερ Λα Καν 
ΜάΑ,κοι«. αποφαο ισάξιες νά εητε λε
σουν καχουργημα χαί δη :π "οιουτο*· 
τοΰ εμπρησμού έκ προθεσεως, εξ ού 
ήδύνστο νά προκύψη κίνδυνος άνθρώ
πων. έπεχείρησαν πράξιν περιέχουσιχν 
αρχήν εκτελεσεως καί δή ετοποθετη- 
θησαν έντός τοΰ ισογείου του έ*.ταυ 
θα καί έπί τής οδού ’ Ακαδημίας άρ.
3 Μεγάρου, ένθα εστεγάζετο κατά τ<> 
παρελθόν τό ’Έκτακτον Στρατοδικει 
ον Αθηνών, αυτοσχέδιον έμπρηστικην 
βόμβαν. έκραγείσαν, άναφλεγείσαν 
καί προκαλεσασαν πυρκαίαν μικράς 
εντασεωο, μή έπεκταθεΐσαν περαιτέρω 
λόγω  τής κατααδέσεως ταύτης ύπο 
τής έγκαιρες είδοποιηθείσης Πυροσδε 
στικής υπηρεσίας, έξ ής ήδύνατο \ά 
πρόκυψη κοινός κίνδυνος είς τα Ο
μορα καί είς πλείονας άνήκοντα κτί
ρια ώς καί κίνδυνος είς τούς έντός 
τών κτιρίων τούτων' κατοικούντας και 
εργαζόμενα άτομα ή δέ σκοπηθεΐσα 
ύπό τούτων πράξις τού εμπρησμού δέν 
έξετελέσθη έξ εμποδίων έξωτερικων 
καί δη διότι έπενέβη έγκαίρως ή Πυ
ροσβεστική ύπηρεσία καί προέβη είς 
τήν κατάσβεσιν τού πυράς, ουτοι άπό 
κοινού καί μετά τού Κουβελάκη Γε
ωργίου, όντες μέλη τής Διοικουσης 
»Επιτροπής τής Όργανώσεως προυκά 
λεσαν παρ’ αυτοις τήν άπόψασιν 
πρός τέλεσιν τής ύπό τοΰτι^ν διαπρα- 
σθείσης άνωτέρω εις βαθμόν κακουρ
γήματος άποπείοας εμπρησμού, πεί- 
σαντες τουτους διά της ληφθείσης ύπ’ 
αύτών, ώς μελών τής Διοικουσης Ε
πιτροπής τή» Όργανιόσεως, άποφάσε- 
ως περί οιενεργείας ύπό τής όργανώ- 
σεως εμπρησμών δι̂ ά τής χρησιμο
ποιήσεις εμπρηστικών βομβών, και 
της έντολής. ήν εδωκαν είς τούτους, 
όντας ύπο/ρέους νά συμμορφώνται 
¿>ς μέλη τής όργανώσεως εις τάς έν- 
τολάς τής Διοικούσης Επιτροπής αυ
τής, νά προδώσιν είς τήν τοποτ'πηοιν 
τής άνωτέρω έμπρηστικής βόμβας 
πρός πρόκλησιν πυρκαίάς, έξ ής ^δυ- 
νατο νά προκληθη κίνδυνος ανθρώ
πων.

Είς τήν Άκρόπολιν
ε) Έ ν  Άθήναις τήν 19 ’„Ιουλίου 

1969 καί άπό κοινού με*-ά τοΰ Κουίε , 
λάκη Γεωργίου προυκάλισαν τήν ά- , 
πάψασιν είς τούς Σταράκην Ίω ά »-  *
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έκτέλεσιν του ύπ’ αυτών διαπραχθέν 
τος κακουργήματος τής απόπειρας εκ 
ρήξεως. ’Ήτοι, έν ώ οί Σταράκης ' Ι
ωάννης και Σταυροπούλου Βενετία, 
άποψασίυαντες νύ. εκτελέσουν κακούρ
γημα και δή τό τοιοΟτον τής έκρή
ξεως διά τής χρήσεως εκρηκτικής ύ
λης, έξ ής ήδύνατο να προκυξη κίν
δυνος ανθρώπων, έπεχείρησαν πράξιν 
περιέχουσαν αρχήν έκτελέσεως και 
δή έτοποθέτηοσν εις τήν Άκρόπολιν 
καί εγγύς τού μηχανοστασίου τήε 
παρσστάσεως «"Ηχος καί Φως» ώ- 
ρολογιακήν εκρηκτικήν βόμβαν. μη 
έκραγείσαν έκ λόγων τεχνικών, εκ δέ 
τής ύπό τούτων σκοπηθ, ισης πράξεως 
τής έκρήξεως. τής μή πραγμσ'οπο: 
ηθείσης έξ εξωτερικών λόγων <αί δή 
συνέπεια βλάβης του ώοο/^ογιακού μη 
χανισμου αυτής, ήδύνατο να προκόψω 
κίνδυνος διά τούς εγγύς τού σημεί
ου τής τοποθετήσεώς της διερχομέ- 
νους καί πρός τό ώς άνω μηχανο- 
στάσιον ή τήν πλατείαν του θεάτρου 
κατευθυνομένους ανθρώπους, r τοι ά- 
πό κοινού καί μετά τού Κου£: λάκη Γί 
ωογίου, όντις μέλη τής Διοικούσης 
Επιτροπής τής όογανώσεως, ποουκά- 

λεσαν παρ' αύτοίς τήν άπόψασιν 
πρός έκτέλεσιν της ύπό τούτων δια- 
πραχθείσης άνωτεοω εις βαθμόν κα
κουργήματος απόπειρας έκοήξεως, 
πείσαντες τούτους διά τής ληψθείσης 
ύπ’ αυτών, ώς μελών τής Διοικούσης 
’ Επιτροπής τής Όογανώσεως. άτο- 
Φάσεως περί διενεογείας ύπό τής 
όργανώσεως εκρήξεων διά τής χρησι 
μοποιήσεονς ώοολογιακών έκρπκτικώ* 
βομβών καί τής έντολής, ήν έδωκσν 
εις τούτους, όντας ύποχρέους νά συιι 
μορψώνται ώς μέλη τής όογανώσεωο 
εις τάς έντολάς τής Διοικούσης ’ Επι- 
τοοπης αύτής. νά ποοβώσιν εις τήν 
τοποθέτησιν της ανωτέρω έκρηκτικής 
ώοολογιακης βόμβας ποός ποόκλησυ 
έκολξεο>ς, i f  ίνς ΰδύνατο νά προκληθό 
κίνδυνος άνθοώπων.

στ)  Έ ν  Άθήναις τήν 23 'Ιουλίου 
1969 άπο κοινού και μετά τού Κου- 
βελάκη Γεωργίου προυκάλεσαν τήν 
άπόψασιν εις τον Λουκάν Σπυρίδωνα 
πρός έκτέλεσιν τού ΰπ’ αυτού δια- 
πραχθέντος κακουργήματος τής άπο- 
πείρας έκρήξεως. 'Ήτοι, έν ώ, ό Λου 
κάς Σπυρίδων, άποφσσίσας να έκτε- 
>έση κακούργημα καί δή τό τοιοΟτον 
της έκρήξεως έκ προθέσεις διά τής 
/ρήσεως έκρηκτικής ύλης, έξ ης ή
δύνατο νά ποοκύψη κίνδυνος ανθρώ
πων. έπεχείοησε πράξιν περιέχουσαν 
άργήν έκτε λ έ σε ως καί δή έτοποθέ- 
τησ: τήν 23.7.1 969 έντός τής ένταύ- 

Κσι ΓΤΤι ^δού Ακαδημίας άο 
13 Αμερικανικής Βιβλιοθήκης ώρολο 
Υ (ατκήν εκρηκτικήν βόμβαν, μή έκ- 
ρσγησον έκ λόγων τεχνικών, έξ ής. 
1 *·Ρηγνυομένης. ήδύνατο νά προκύψη 

διά τους εντός τής βιβλιο

θήκης υπάρχοντας άνσγνώστας καί 
έργ/αζομένους ή δέ υκοπήθείσα ύπό 
τουτου πραξις τής έκτελέσεως δέν έ- 
τελέσθη εξ εμποδίων cξωτεpικώv καί 
δή συνεπεία βλάβης τούτου, ουτοι ά
πο κοινού καί μετά τού Κουβελάκη 
Γεωργίου, όντες μέλη τής Διοικου- 
της ’Επιτροπής τή Όργανώσεως, 
προυκάλεσαν παρ αύτώ τήν άπόφα- 
σιν προς τέλεσιν τής υπό τούτου δια- 
πραχθεισης ανωτέρω εις βαθμόν κα
κουργήματος άποπείρας έκρήξεως, 
πείσαντες τούτον διά τής ληψθεισης 
ύπ' αυτών, ώς μελών της Διοικούσης 
Επιτροπής της Ό ρ  ·(·α\ώσεως. άπο- 

οάσεως περί διενεργειας ύπό τής όρ 
γανώσεως έκοήξεων δια της χρήσιμο 
ποιήσεως ώοολογιακών εκρηκτικών 
βομβών καί τής εντολής, ήν έδωκσν 
εις τούτον, όντα υπόχρεων νά συμ- 
ρορφούται ώς μέλος τής όργανώσεως 
εις τάς έντολάς της Διοικούσης Επι
τροπής αύτής νά προβή εις τήν τοπο- 
θέτησιν τή·. ανωτέρω έκοηκτικής ώρο- 
λονιακήο βόμβας ποός πρόκλησιν έκ
οήξεως, έξ ής ήδύνατο νά πρόκλη
σή κίνδυνος ανθρώπων.

Καί πάλιν εις τήν 
πλατ. Συντάγματος
ζ )  Έ ν  Άθήναις τήν 26 Ιουλίου 

I9b9 από κοινού καί μετά τού Κου
βελάκη Γεωργίου προκαλεσαν εις τόν 
Λουκάν Σπυρίδωνα τήν άπόψασιν 
πρός έκτέλεσιν τού ύπ' αύτού δια- 
τχραχθέντος κακουργήματος της εκρή- 
ξε.ως. Ητοι, έν ώ ό Λουκάς Σπυρί
δων διέπραξε τήν 26.7.1 969 έκρηξιν 
διά της χρησεως έκρηκτικής ύλης, εξ 
ης ήδύνατο να πρόκυψη κίνδυνος αν
θρώπων, τοτοθετήσσς τήν 26.7.1969 
εις τόν πρό τού κέντρου ύπό τον τί
τλον «Διόνυσος» χώρον τής πλατείας 
Συντάγματος ωρολογιακήν εκρηκτι
κήν βόμβαν μεγάλη»: ισχύος, έκραγει 
σαν καί προξενήσασαν ισχυρόν έκρη- 
ξιν, έξ ής ήδύνατο νά προκληθή κίν
δυνος εις τούς επί τής πλατείας Συν 
τάγματος ευρισκομένους πελατας του 
κέντρου, έξ ών μάλιστα ΰπέστησαν 
σωμστικάς κακώσεις οί 1 ) Πουλής 
Γεώργιος, 2) Μπακογιάννης Κων)νος 
3) Βεργίνης ζιενοφιύν, 4) Καλαμπίκης 
Ίάσων. 5) EMBOYL ASKHRISTIAN 
καί 6) LOMBRC) NICOLE ουτοι άπό 
κοινού καί μετά τού Κουβελάκη Γεωρ
γίου. όντες μέλη της Διοικούσης Ε 
πιτροπή c τής όογανώσεως, προυκάλε
σαν πσο' αύτώ τήν άπόψασιν πρός 
τέλεσιν τής ύπό τούτου διαποα/θείσηο 
άνωτεοω εις βαθμόν κακουργήματος 
εκρόξεως, πείσαντες τούτον διά τής 
ληψθείσης ύπ' αύτών. ώς μελών τής 
Διοικούσης Έπιτρο :ης τής όργ ανώ- 
σεωο. αποψάσενς πεοί διενεργειας ύ- 
πο τής όργανώσεως εκρήξεων διά τής

χρησιμοποιήσεως (ωρολογιακών εκρη
κτικών βομβών καί τής έντολής ην 
έδωκ.αν εις τούτον, όντα υπόχρεων να 
συμμορψούται ώς μέλος τής οργανω 
σεως εις τάς έντολάς τής Λιοικο·;σης 
Επιτροπής αύτής, νά προβη εις την 
τοποθέτησιν τής ανωτέρω εκρηκτικής 
ωρολογιακής βόμβας προς πρόκλησιν 
έκρήξεως, εξ ής ήδύνατο νά προκκηΟη 
κίνδυνος ανθρώπων.

/
V . *

Εις τήν ’Ολυμπιακήν
η) Έ ν  Άθήναις την 9ην Αύγου

στου 1 969 άπό κοινού καί μετά του 
κουβελάκη Γεωργίου προυκα/.εσαν την 
από^ασιν εις τούς Λουκάν Σπυρίδωνα 
κα· Σταυροπούλου Βενετίαν προς εκ- 
τέλεσιν του ύπ’ αυτών διαπραχθε.τος 
κακουργήματος τής έκρήξεως. Ητοι, 
έν ώ οίΛουκάς Σπυρίδων καί Σταύρο 
πούλου Βενετία διέποαξαν τη. 9 Αύ
γουστου 1 969 έκρηξιν διά τής χρη
σεως έκρηκτικής ύλης, έξ ης ήδύνατο 
νά προκύψη κίνδυνος ανθρώπων, τοπο 
θετήσαντες ωρολογιακήν εκρηκτικήν 
βόμβαν μεγάλης ισχύος, έντος της εν
ταύθα καί έπί τής οδού Όθωνος άρ.
6 αιθούσης έκδόσεως εισιτηρίων και 
αναμονής επιβατών τής ’Ολυμπιακής 
Εταιρίας, έκραγείσαν καί ποοκα/: · 
σασαν ίογυράν έκρηξιν, έξ ης προε 
κύψε κίνδυνος διά τούς εντός τής αι
θούσης ευρισκομένους επιβάτου κσ 
λοιπούς αναμένοντας, έξ ών μαλιστα 
ύπέστησαν σωματικάς κακώσεις οί 
1) Οικονόμου Αντώνιος, 2) Γεωογο- 
τσιδόπουλος Δημήτριος, 3) Γεωργίου 
Σπυρίδων, 4) Γεωργιάδου Eiornn. 5) 
Γεωογίου "Ολνα. 6) LEVEME Μ A Γ
ΟΟ Μ.' 7' PITA TALLY R) GABRIEL 
TAMICE 9) KEEMIRIEG ABRI EL. 
10) Καοαλήυ Παν. 11) Γαβριήλ Ιυ>· 
άννα 12) Γαβριήλ Κλεονίκη, ουτοι ό- 
^ό κοινού καί μετά τού Κουβελάκη Γ. 
ό 'τες μέλη τής Διοικούσησ Έπιτοο- 
πής της όογανώσεως. προυκάλεοαν 
πσο’ αύτοΐς τήν άπόψασιν προς τέλι- | 
π ν  τής ύπό τούτων διαπρα/θεισηο ¡ 
άνωτεοω εις βαθμόν κακουο' ημστου j 
έκοήξεωο, πείσαντες τοι τοι c τ* γ . 
ληφθείσης ύπ’ αυτών, ώς με/ων ίου 
Διοικούσης Επιτροπής τηυ όο',αν».»· 
σ^ως. άποοάσεως πεοί διενεο'Γιαε ·- 
πό τής όογανώσεως έκοήξεων δια -υ 
νοησ·αοποιήσεως ¿»οολονιακϋη »κρο· 
κτικών βομβών καί τήο έντο^ήΓ. "* : 
έδωσαν εις τούτους, όντας * πο/ο: 
ους νά συμμοοψώ^ται ώς ιυ ,γ1 Τ" 
ό'η/αχώσεως είς τάς έ'Τολάο rrr “ )
οικούα'-ς Έπιτοοτός αύτήο. να - ο - 4 
σιν εις τόν τοποθετοσ·ν τ τ -.γ  - * 
Γνοπκτικης ώοο·>ογισκηο βομβοε που-' , 
ποάκλησιν ^κοήξεως. εξ pc ήδ< vorn 
νά ποοκλρθη vi' R* vor όοθοί ·- 

14 ) Ό  ΚΟΝΛΡΗΣ ΛΗΜΡΓΘ*
· " | \ » - r  f ÿ iv r rr  μ η  K a j ( , . ζ  Τ '

τού ότι: Έ ν  Αθήνα r κατα ίο»

Ρ-  
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λιον 1 969 κατεΐχεν έκρηκτικάς ϋλας, 
ίνα τάς πσραχωρήση εις έτερον, άπο- 
σκοπούιτα δια τής χρήσεως αυτόν \<χ 
προξενήση κοινόν κίνδυνον εις ξένα 
πράγματα ή κίνδυνον ανθρώπων. Η
τοι έπί τώ ρηθέντι σκοπώ κατείχε πο
σότητα εκρηκτικών ύλών την όποιαν, 
μετα£άς εις την παραλιακήν τ. o c 
χήν Βούλας, παρέλο.οε παοά τού Βερ 
νίκου Νικολάου πρός τον σκοπόν ό
πως παραδώση ταύτην μεταγε',ε 'στε
ριάς εις τόν Λουκάν Σπυρίδωνα, εν 
γνώοει τελών ότι ούτος έπρόκειτο νά 
χρησιμοποίηση ταύτην πρός διενέρ- 
γεια^έκρήξεων εις επίκαιρα σημεία 
τήά^Λκεως τών Αθηνών καί εντεΰ- 
θεν^^Ρ»κλησιν κινδύνου εις ξένα κοι 
εις πλΓίονας άνηκοντά πράγματα ώς 
καί κινδύνου ει'ς τούς μέλλοντας νά 
διέλθουν εκ τών σημείων τής τοπο- 
θετήσεώς των ανθρώπους.

Ήτοι έπί παραδάσει τών ώς άνω 
άρθρων,

' Ατοφαινόμεθα όπως μή γίνη κα
τηγορία κατά τών κατηγορουμένων;

! ) MAISI ΑΤΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του 
‘Αποστόλου, γεννηθέντος το έτος 
1939 έν Μυτιλήνη καί κατοικοΰντος 
έ> Άθήναις, τέως υπαλλήλου OTË 
καί

2) ΦΙΛΔ i ΣΑΚΟΥ ΔΗΜΗ1ΡΙΟΥ
τού Φιλοποίμενος, γεννηθέντος τό έ
τος 1916 έν Νο6οροσισκυ Ρωσίας, κα 
τοίκου IS. Ψυχικού, δικηγόρου, επί 
παραέάσει τού άρθρου 2 A.IS. 509)
1 947 κατ' έξακολούθησιν. πραξει φε- 
ρομένη ώς ΰπ' αυτών τελεσθειση έν 
Αθήναις καί αλλαχού κατά τό χρονι

κόν διάστημα άπό τού Ιανουάριου 
1968 μέχρι καί τού Αύγουστου 1.969, 
ελλείψει άποχρωσών ένδείξεχν ένο-
χής·

Παύομεν όριστικώς την ποινικήν δί 
ωξιν κατά τού MAIS I ΑΤΕΛΗ ΣΤΑΥ
ΡΟΥ έπί άπειθεία εις Δ ίνην  τπγ

Στρατιωτικής ’Αρχής πράξει τελεσθεί 
ση ύπ' αύτού κατα τόν μήνα Σεπτέμ 
&ριον τού 1967 λόγω άμνηστείας.

Προφυλακισμένοι
Διστάσσομεν την σύλληψιν καί προ 

φυλάκισιν τών κατηγορουμένων:
1) ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2) 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 3) ΑΝ 
ΔΡΙΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 4) ΠΡΩ 
ΤΟΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 5) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤ Ο Π Ον ΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
6) ΚΟΝΑΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, 7) ΖΩ 
ΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, 8) ΚΑΡΑΓΙ- 
Ω?ΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 9) ΔΕΛΟΥΚΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 10) ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ, 11) Μ\ΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙ
ΟΥ - ΑΛΕΞλ ΝΔΡΟΥ, 12 ΣΤ Λ ΡΑΚΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ. 13 ΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
14) ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 15) 
ΚΩΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ, 16 ΜΙ ΧΑΛΑ 
ΚΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 17) ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 18) ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝ) 
ΝΟΥ. 19 ΦΙΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, 20) 
ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ ΚΩΝ') ΝΟΥ 21) ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. 22) ΣΤΑΥ 
ΡΟ Π ΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. 23) ΚΟ
ΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 24) ΠΑΠΑΖΗΣΗ 
ΒΙΚΤΩΡΟΣ. 25) ΔΡΟΥΤΣΑ ΚΩΝ) 
ΝΟΥ, 26) ΜΑΤΣ I ΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 
27) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. 28> 
ΠΑΚΟΥ ΘΕΟφΑΝΟΥΣ. 29) ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. 30) ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 31) ΠΑΠΑΜΑΡ- 
ΓΑΡΗ ΘΕΡΧΑΡΟΥΣ καί 32) ΝΪΤΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, μέχρις όριστι- 
κής έκδικάσεως τών προκειμένων 
κατ' αυτών κατηγοριών Διατάσσομεν 
ποός τούτοις άνευ άν-άβολης τήν συν 
κλησιν τού Στατοδικείου προς έκδίκα 
σιν τών ποοκειμένων κατηγοριών καί 
δισδι*άζοιιεν συνημιιένως τά σχετικά 
διά τήν έκτέλεσιν τής πσρούσης.

Άθήναι 17 Μαρτίου 1970
Υποστράτηγος Φαίδων Γκιζίκης

α π  λ  α  ν  *


