
Κίμων Κουλοφρης  προς Στυλιανό Παττακό 

 

Διαβάςτε τθν επιςτολι - προςκφνθμα του Κίμωνα Κουλοφρθ ςτο Στυλιανό Παττακό με 
τθν οποία διαμαρτφρεται για τθν απόλυςθ του από τθ ΔΕΗ και δθλϊνει «εκνικόφρονασ» 
και «αντικομμουνιςτισ». Διαβάςτε και καυμάςτε για τουσ «αγωνιςτζσ τησ ...αριςτεράσ» 
και τα «παιδιά του λαοφ» ϊςτε κανείσ μασ να μθν αναρωτιζται πια για το πωσ φτάςαμε 
ωσ εδϊ και για τθν ποιότθτα των «εκπροςϊπων» μασ ςτο κοινοβοφλιο. 
 
«Προσ Τον Εξοχϊτατον Υπουργόν Βιομθχανίασ 
Ενταφκα 
 
Κφριε Υπουργζ 
Τυγχάνω εκ των απολυκζντων τθσ Δ.Ε.Η. δυνάμει τθσ υπ' αρικμ. 2058/30.11.67 
αποφάςεωσ... 
Σασ βάςει τθσ Θ/1967 Συντακτικισ Πράξεωσ. 
Η απόλυςισ αφτθ με γζμιςε πικρία διότι πιςτεφω ότι θ μζχρι τοφδε δράςισ μου 
κατευκφνετο από πατριωτικά και εκνικά αιςκιματα. Ολόκλθροσ θ οικογζνειά μου 
εςτάκθ πάντοτε αντιμζτωποσ του Κομμουνιςμοφ. Θεωρϊντασ τον, ωσ πράγματι είναι 
εχκρόν τθσ πατρίδοσ και του λαοφ. Επιτρζψατζ μου να Σασ αναφζρω οριςμζνα γεγονότα 
τα οποία αποδεικνφουν αυτό. 
1ον. Το ζτοσ 1964 ςαν ςυνδικαλιςτισ του Φοιτθτικοφ Συλλόγου Ανωτάτθσ Εμπορικισ 
αντιδρϊν εισ τθν ςυνεργαςίαν ςυνδικαλιςτϊν οι οποίοι πολιτικϊσ ανικον είσ τθν Ε.Κ. και 
ΕΔΑ διεχϊριςα τθν κζςιν μου και κατζβθκα ανεξάρτθτοσ. 
2ον. Το αυτό ζτοσ κατά το οποίον ο Σφλλογοσ τθσ Ανωτάτθσ Εμπορικισ θλζγχετο από τθν 
Αριςτεράν ζκανα ςκλθράσ μάχασ για να κρατθκοφν οι φοιτθταί μακράν τθσ επιρροισ τθσ 
Αριςτεράσ. 
3ον. Το αυτό ζτοσ αν ενκυμοφμαι καλϊσ εισ τθν β' ι γ' ςπουδαςτικιν ςυνδιάςκεψιν και 
ενϊ θ ΕΦΕΕ θλζγχετο απόλυτα από τθν Αριςτεράν, όλεσ οι κζςεισ μου ιταν κακαρά 
Εκνικζσ και Αντικομμουνιςτικζσ, ϊςτε ςυνεχϊσ να προπθλακίηομαι και να υβρίηομαι από 
τουσ ςυνζδρουσ τθσ Αριςτεράσ, με τασ φράςεισ «κεντροφαςίςτα, χαφιζ, πουλθμζνε». Αν 
δε, υπάρχουν εισ τα χείρασ τθσ αςτυνομίασ αι μαγνθτοταινίαι εκείναι μποροφν να 
ακουςτοφν και να διαπιςτωκοφν τα γραφόμενά μου. 
4ον. Σαν υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Η. ουδζποτε πολιτικολογοφςα υπζρ μιασ οριςμζνθσ 
παρατάξεωσ ι υπζρ πολιτικοφ προςϊπου. Βεβαίωσ δεν γνωρίηω τασ ςυγκεκριμζνασ 
κατθγορίασ ςτασ οποία εςτθρίχκθν θ απόλυςίσ μου. Σασ διαβεβαιϊ όμωσ ότι θ 
τοποκζτθςίσ μου ιτο τόςο ξεκάκαρθ, Εκνικι και προπάντων Αντικομμουνιςτικι χωρίσ 
καν να υπάρχει περικϊριο για αμφιβολίεσ, πιςτεφω δε ότι πολφ κακι υπθρεςία 
προςζφεραν ςτθν πατρίδα και εισ τθν Κυβζρνθςιν οι καταγγζλοντζσ με. 
Εισ τον ςτρατόν που υπθρζτθςα λοχίασ ςιτιςτισ ιμουν πάντα νομοταγισ και πρόκυμοσ 
ζτοιμοσ και τθν ηωιν μου να προςφζρω δια τθν υπεράςπιςθν των Εκνικϊν Ιδανικϊν. 
Εισ τθν Δ.Ε.Η. ουδζποτε ζδωςα το δικαίωμα εισ προϊςταμζνουσ μου να με παρατθριςουν, 
πιςτεφω δε ότι θ απόδοςίσ μου ιτο αρίςτθ. Εργαηόμουν, εςποφδαηα και ςυγχρόνωσ 
βοθκοφςα τθν οικογζνειάν μου, αποτελουμζνθ από ζναν ακρωτθριαςμζνον, από ζναν 
ανάπθρον πατζραν, από μία βαρζωσ αςκενοφςα μθτζρα και από άλλα πζντε αδζρφια. Ο 
πατζρασ μου ςτακείσ πάντα ςκλθρά αντιμζτωποσ του κομμουνιςμοφ ιτο εντεταγμζνοσ 
εισ τασ Εκνικάσ Ομάδασ του ΕΔΕΣ, δια τθν αντικομμουνιςτικι του δράςθ ζχει τιμθκεί δισ. 
Κατόπιν όλων των ανωτζρω παρακαλϊ κερμϊσ όπωσ επανεξετάςετε τθν περίπτωςίν μου 
κκαι τφχω τθσ επιεικείασ Σασ, υποςχόμενοσ ότι πάντα κα διζπομαι από υψθλά εκνικά 
αιςκιματα και με πίςτιν κα υπθρετιςω τον λαόν και κα βοθκιςω δια τθν εκπλιρωςθ 
των ςκοπϊν που ζταξε θ Εκνικι Κυβζρνθςισ. Δια τθν πιςτοποίθςιν όλων των ανωτζρω 



προτείνω όπωσ εξεταςκοφν οι ακόλουκοι μάρτυρεσ: 
1οσ. Κουλοφρθσ Κων/νοσ, αντιςυνταγματάρχθσ πεηικοφ 10ον Τ.Ο.Μ. 
2οσ. Κουλοφρθσ Ανδρζασ, ςμιναρχοσ ε.α. 
3οσ. Βάςιλασ Δθμιτριοσ, ανκυπολοχαγόσ, Κρζςνασ 83, Πολφγωνον 
4οσ. Γεωργιάδθσ Γεϊργιοσ, εκτελωνιςτισ, Λεωφόροσ Αλεξάνδρασ 60 
5οσ. Βουγιοφκασ Νικόλαοσ, φοιτθτισ Ανωτάτθσ Εμπορικισ και τζωσ πρόεδροσ ΑΣΟΕΕ, 
Βαςιλζωσ Γεωργίου 19, Ζωγράφου. 
6οσ. Τςάκωνασ Αναςτάςιοσ, φοιτθτισ Ανωτάτθσ Εμπορικισ, μζλοσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου Συλλόγου Φοιτθτϊν, Τεμαίου 11. 
 
Ευπεικζςτατοσ 
Ο αιτϊν 
Κίμων Κουλοφρθσ». 

  

  

 


