
   
ΥΗΟΔ/ΗΣΤΣ ΓΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΠΗΡΒΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
'Εν ᾿θήναις τῇ 20ῃ Δεκεμβρίου 1973 

4218. ΠΡΩΣ,Σ πΤτθ»τ δ,68 ον 5 ΠΡΟΣ 

« Χ Ν πο ΥΙΟΥΡΡΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΛΛΕΕΩΣ 

Ν τω ΒΘΗΤΙΟΙΣ ο αρ 
: ην’ Α/ΝΣΤΗ -. ΠΜΗΜΑ. ΤΤΙ - Τ 

... 

ἐναντίον τῆς χώρας ἡμύ ο] π Κατι ελί Λ.Σ. Ξ.Σ π.ς, μαΐ πι σσ ΕΒΙΑΛ1 αταγγ ίαι 

ΣΧΕΗς 'Ὑπ'ἀριθ., Τ922/29ΊΤΤΟ ἀπό.  1β- ... 1915 Λ/γή -Ὑμῶν.- 

Ἐΐς ἐητέλ ης ὅ ς 'Ὕμῶν,δι᾽ἡ ὁ ειεβιβάσθήθεν ἡμῖν δ/Α τηλε- 

χραφιπῶν παει τῶν ἓν θέµατ ο ος ανεσέα οµεν τά µάτωθν: 

τς Κατά τά πρόσφατα γεγονότα τοῦ Β, υτεχνείου, συνελήφθησαν ὑπό τῆς Ύπη- 

σίας µας,οὶ πατωτέρω συνδιµαλισταζ: 

1) ΠΑΠΑΤΕΩΡΓΤΟΥ Πικόλασς τοῦ Γεωργίου µαί τῆς Καριμλείας, γεν. τῷ Τ9Τ9 εἰς ὅ 

ν Καρδίτσης, Δ/ντής προσω πικοῦ Βιομηχανίας ΕΒΓΑ, μάτοικος ὁδοῦ ᾿Αἰδιγέ 

ὋὌ ω 

ανά-- 

ου 

-Ν. ᾿Ἠλβετία. 

0} ΕΛΡΑΚΤΕΣΟΣ Χρῆστος ποῦ ο ὃ παζ τῆς ενος 190 εἰς ᾿Μθήνας., 

ἰδιωτικός ὁπάλληλ ὁδοῦ β ο 

3). ΠΑΠΑΤΙΛΗΝΕΑΣ Ἰωάννης τοῦ Σταύρου µαί τῆς Εὐθυμίας,γεν.τῷ 1913 εἰς Πάτρας, 

τυπογράφος, πάτοι κος ὑὁδοῦ Τρηγ,θεολόγου 13-15.- 

ΙΩΡΕΠΗΧΔΑΣ Δημήτριος τοῦ Ἰόσχου καί τῆς ᾿Ασπασίας, γεν. τῷ ΤΟΤ4 εἰς ᾿λθήνας, 

ὁ 

. 
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    πυπογράφος, κάτοιµος ὁδοῦ Αγίας ο νρνκς 19.-- 

τῆς     
  

  

ΒΤΡΩΡΗΣ ο. Σπυρίδωνος να 48 : ῷ Τ ρηνρανν 

άτοιµος ὁδοῦ ο ον με - 

ν τοῦ Αντωνίου ναί τῆς ᾿λ ί ῷ ἱ 

/χος ὑπάλληλος ) Αγροτικῆς Τραπέζης, μάτοιμος ὁδοῦ ὁνησραντοίλον 5ο, 

τ) ΙΣΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ᾿λνδρέας τοῦ ᾿Ἰωάννου καί τῆς ος «γεν. τῷ 1907 εἰς ὅ 

᾿Ἠλείας, τέως Ὑποδ/τής Τ.ζ,Α,, μάτοιι :δοῦ κί έλ 

8) ΥΑΛΕΛΠΟΣ Τρηγόριος τοῦ Κυριάπου μαί τῆς νε 1957 εὐς Κύττα νρν 

νίας, ὑπάλληλος 058, μάτοιηος ὡδοῦ ΓΤ.ζρέµου 1ΤΤ7.-- 

᾿Ἑπ. τῶν ἀνωτέρω πρατοῦνται πιοέει προληπτικῶς εἰς Στρατιωτιµάς φυλαμάς 

Ἡπογνατίου οἱ τέσσαρες πρῶτοι. (ΠΛΠΑΤΒΩΕΓΤΟΥ -- ΚΑΡΑΚΤΊΣΟ ΠΛΠΑΡΙΛΗΠΕΑΣ - ΚΡΠΙ-. 

ΝΥΛΑΣ).- 
  

ο. εἰς διάφορα σημεῖα τῆς πόλεως, ἐξ ἀδεσπότων σφαιρῶν εἶἰσίν 

οὗ πάτωθ 

ο. ΒΑΙΒΛΟΣ Βασίλειος τοῦ Παναγιώ αί τῆς θεοδώρας, γεν, τῷ 1Ι94Τείς Λετρινά 

"Ἠλείας, ἰδιωτικός πο ο, ὁδοῦ Κάσσου 1 -- Κυ υφέλη. 

αμ 3 ..



  

-ὃ - 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ᾶρμος τοῦ Δημητρίου ναί ο Αἰματερίνης, ἐτῶν 23. ὲμ Πειραιῶς, ἠλεμ- 5] δο
. 

τρολόγος, µάτοι ος Ἀἐηάλεω, ὁδός Χίΐου 

ἨΒΑΚΔΡ ΒΛΒΗΤ-."λλέξανδρος τοῦ Μαχμούτ αν τῆς "Βλένης, ἐτῶν 43, ν. λβγανιστάν 

παλλιτέχνης, πάτοιπος ἐνταῦ σθα, ὑῥδός Μύρων 10,Τοῦρμος ὑπήποος. 

ο ον
 

4) ΠΙΕΕΤΑΡΗ Ῥασιλιμή τοῦ δωτίου παΐ τῆς Αἰκατερίνης, ἐτῶν πῃ ἐε ᾽Αμπελαπίων Βάλ- 

του Αἰτωλγνίας, ἐργάτρια, µάτοικος ἑντασθα, ὁδός τις Β - Ἡ.Κόσμος. 

ϱ) τΙΡΟΤΙΛΗΚΗΣ Μιχαήλ τοῦ Δημητρίου ναί τῆς ᾿Ανθίππης, ἐτῶν 20,ὲν Ηντιλήνης, 

ἠλεμτρολόγος, µάτοιπος ᾿Αθηνῶν, ὁδός ᾿Ασημάηη δωτήλα 8. 

ϐ) ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος τοῦ Πέτρου µαί τῆς Πασχαλίνας, γεν.τῷ 1950 εἰς Παρθένιον 

ξεσ/νίπης, ἑργάτης, µάτοινος ᾿ἠθηνῶν, ὁδός Λράμας Τ46 - Σεπόλια. 

ΚΑΡΑΓΤΩΕΓΗΣ Στυλιανός τοῦ ᾿Αγαμέμνονος :ἀτᾶν 19, οἰκοδόμος, µάτοιµος ὁδοῦ να-- 4 -
 

ούλη ἄριθ.δο, 

ΠΟΒΤΙΜΑΠΟΗΒΕΗΕ ΕΝΑΒΙΑΝ, οπουδάστρια, ὑπήμοος καί. µάτοιµος Νορβηγίας, γεν. 1951. ζω ---
 

ὦ 

9) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημήτριος τοῦ Θεοφάνους μαί τῆς Μαρίας, ἐτῶν 6, ς 

ΣΟΥ ΡΗΣ. Γεώργιος τοῦ ᾿Ανδρέου καί τῆς ᾿Αρετῆς, ἐτῶν 23, ἓν Πατρῶν, σπουδαστής 10) 

ν Παντείου, κάτοικος ᾿Αθηνῶν, φδός Κουντουριώτον᾽ 
μ. 

11) ΣΠΑΡΙΤΔΗΣ ᾽λλέξανόρος 
τοῦ Ἑ Βὐστρατίου-” 

Άθου ναί τῆς Μαριάνας, γεν τῷ Τ95Ί εἰς 

Πειραιᾶ,µάθητής, 
µάτοιλιος ὁ ὁδοῦ Ἁγίας, Λαύρας 80. 

18) ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ἀνομίδης ποῦ "Τωάννου μαζ τῆς Μαρίας, ἐτῶν τΤ, ἐξ, ᾿Αθηνῶν ,µαθητής, 

άτονκος ὁδοῦ Λευκάδος τν 

Τὰ). ΓΕΡΕΡΣΙΔΗΣ' 
Γεώργίος τοῦ βλεεδν δρού παζ τῆς "Ὄλγας, γεν.τῷ 1955 εἰς Ἐάνθην, 

πάτοιπος Μ. 'Ἡραηλείου ᾿Αττικῆς,ὀδός ᾿Πλπίδος 29,Δημόσιος ὑπάλληλος Ὕπουρ- 

υ Οἰμονομιπῶν, 

π τῶν ἀνωτέρω ἔφερον τήν ἰδιότητα τοῦ ἐργαζομένου οἱ ἑπτά πρῶτον, - 

ο 
ΔΤο ἷ κΗπσηςσ 

καν] ἁ τν 

Ἂν βριάνα, | 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 
ΑΣΠΥΝ. ΙΔ/ΝΤΗΣ Ας:



  

ΑΡ λέ ΣΑ ΩΩ ΤΙ ον “Ἀθήναις ας Ὁφ Δεκεμβρίου 1973 

ΑΡΙΘ ,ά ων (2]- τι. 660) νο 
ο δ 

ο Ντ νοηχκς ΛΣ ΦΑ ΛΑ ΣΑ 

πο αΟΕΥΡΗΙΟΝ. ΔΙΜΟΩΣΙΑΣ ΤΑΕΙς 

δι ΣΑ ὃς - ΜΙΑ, 111 ο ΓΑ, τον 

ΒΗΚΑΥΟΑ 

  

ΜΔΑΛΑΝ Καταγγελίαι Δε δε δε ὃν δκς Πο δε ὃν Καΐζ Ὠκδεος ἔναντέον τῆς ἄδρας ἡμῶν». 

ΣχιΦε "Υπ δριρ.ΤΤ031 Φ.6ϱ0/50 ἀπό 20. 2 ὁμοία ἡμῶ 

"Ἐν συνεχείς τῆς ὕπεροεν ὑμούας ἡμονεπερί τοῦ ἓν θέµατι ἀντιποιμό» 

.... πά ο... 

1.” τῶν, εν ἡμετέρα, θιαλαμβανομένων ἀτόμωνμπρατοῦνται εἰ- 

σότι Μ | 

1) ΠΛΗΑΡΙΛΙΗΙ Σταύρου καέ τῆς Ἠύθυμίαςιγονετῷ 1913 εἰς ἴά- 

πραςτνπο νο ο Τρηγεθεολόγον 12-15, 

ϱ) ΣΩ ΧΔΑΣ ο... τοῦ - κέρν ναό τῆς Λσπασίας,γεν.τῷ 1914 εἰς ας 

ναςιτυπογράροςν ς ὁ Αγίας Μαρίνης 15,τῶν λο επῶν ἀφευέντω 

ἑλουθέρωνε 

Σήµερον οὗδείς συνὸ στής κρατεῖταιΟἱ, ὀνωτέρῳ προλη» 

πτικῶς εἰς ἑτρατιωτιμάς να μάς Ἐπογιατίου, οὐχ ο. ονάνρλκσμκν ὁρα- 

αν, μαθ’ ὅτι ἔχου- 

οῦ Αποστόλου µαζ τῆς 6 Μαρίαςν ἵενενὸ 1961 εἷς Σλθή- 

νας, ὑπόλληλος, ΠΙδ,κάτοιπος ὁδος σας 10-16. 

ων τῆς Εὐαγγολίας,γενετὸ 1917 εἰς εή- 

Αντωνζον ναί τῆς Αφ ροδέτης, Υενετῷ 1915 εἰς 

κος λενοτύπης, κάτοικος, ὅδοςῦ ο -- κ 

ος τοῦ "Λθανασίου καί τῆς στίνας, . 1911 εἰς 

ώρες ὀορριτόροςν οκ 5 δν 

[ο 
Αχ Ι 

Αθήνας, συνταξιοῦκ. 

9) ὉλΗΑΗΣΚΟΔΛΟΝ χω 

᾽Ανθοχώριον πα 

  

    Ρο ΡΓΙΟ 8 ΚΛΡΟΥΣΟΣ 
ΑΣΕ Αι Α


