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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζώρτζ Πολκ τον Μάιο του  1948 

και η δικαστική της «ατελέσφορη» εξέλιξη, με την καταδίκη του Γρηγόρη 

Στακτόπουλου συνιστούν από μόνα τους μια πρόκληση∙ μια πρόκληση στη λογική και 

στην ιστορία. Σε προγενέστερες προσπάθειες από ιστορικούς, νομικούς, 

δημοσιογράφους, ερευνητές και ανθρώπους που έζησαν στο περιβάλλον εκείνης της 

εποχής, η υπόθεση εξετάστηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Υπάρχει, ένα κενό σε 

εκείνο το κομμάτι της έρευνας, όπου ακολουθείται η πάγια αρχή διερεύνησης ενός 

εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία αναζητείται το κίνητρο, το μέσο και η ευκαιρία για 

τη διάπραξή του. Επειδή η υπόθεση Πολκ ήταν μια πολιτική δολοφονία, η έρευνα 

εντάσσεται στο πολιτικό πλαίσιο. Για ορισμένες πτυχές της, που δεν αμφισβητήθηκαν 

και έκτοτε θεωρήθηκαν ως δεδομένες, τέθηκαν ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων.  

Μια μικρή εισαγωγή κρίθηκε απαραίτητη κυρίως για να καταστεί αντιληπτό το 

πολιτικό περιβάλλον της εποχής. Η εξεταζόμενη περίοδος εκτείνεται από το 1943 και 

κλείνει τη δεκαετία του ΄50. Εξετάζεται εν τάχει η δολοφονία του Ζεύγου και η δίκη 

των αεροπόρων, διότι προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία, που θεωρούνται κρίσιμα για την 

εξαγωγή παραγωγικών συμπερασμάτων και για τη δολοφονία Πόλκ.  

Στο πρώτο κεφάλαιο εντάσσεται μια αναφορά στη βιβλιογραφία τουλάχιστον η 

σημαντικότερη. Επίσης, περιλαμβάνονται βιβλία των πρωταγωνιστών. Η βιογραφία 

του George Polk, καταλαμβάνει το δεύτερο κεφάλαιο. Επίσης, περιλαμβάνονται τα 

γεγονότα του επίμαχου διημέρου της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη και της 

συλλήψεως του Γρηγόρη Στακτόπουλου. Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε μια προσπάθεια να 

καταγραφούν οι καταθέσεις που δόθηκαν στις αρχές. Κάποιες ήταν άνευ ουσίας και 

συνάφειας με την υπόθεση, οπότε παραλήφθηκαν, ενώ άλλες ενσωματώθηκαν σε μια 

γενική παρατήρηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο, επιχειρείται η καταγραφή των κινήτρων 

που μπορεί να είχε κάθε πλευρά για να εκτελέσει τη δολοφονία. Cui Bono? Ύποπτοι 

ήταν η κυβέρνηση, οι Βρετανοί, οι ΗΠΑ, παρακρατικές ομάδες, στοιχεία του 

υποκόσμου, η Αριστερά. Ήταν τυχαία η επιλογή του Πόλκ από τους δολοφόνους ή 

αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο; Στο πέμπτο κεφάλαιο κατατίθενται τα ευρήματα, 

απορρίπτονται όσα περιττά βάρυναν την υπόθεση με ανούσιες λεπτομέρειες και 

ενδεχομένως εκ του πονηρού. Διερευνώνται όσα στοιχεία προέκυψαν ως ατράνταχτες 

αποδείξεις, βάση των οποίων ζητήθηκε η αναψηλάφηση της δίκης.  
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Η εργασία στηρίχτηκε στο υλικό που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο 

Μακεδονίας της περιφερειακής υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). 

Στοιχεία αντλήθηκαν από τον Τύπο της εποχής, τα αρχεία του State Department, της 

CIA και τα βρετανικά αρχεία. Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία των αεροπορικών 

εταιρειών, της ΕΣΗΕΜ-Θ, τα δημοσιευμένα έγγραφα που περιέχονται στη 

βιβλιογραφία ιστορικών και ερευνητών. Δεδομένου του χρόνου που έχει μεσολαβήσει, 

των στοιχείων που έχουν χαθεί ή καταστραφεί και των εγγράφων στα οποία η 

πρόσβαση δεν είναι ακόμη εφικτή, η έρευνα βασίζεται στο υπάρχον υλικό, καθώς και 

στη γόνιμη σκέψη όσων ασχολήθηκαν με την υπόθεση. 

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε εκείνους που με βοήθησαν 

περισσότερο. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της ζωής μου, είχα την τύχη να γίνω 

δεκτή στο μεταπτυχιακό Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ελάχιστο που μπορώ να πω είναι ένα ευχαριστώ στους 

καθηγητές που με επέλεξαν. Ελπίζω να τους δικαιώσω για την εμπιστοσύνη που μου 

έδειξαν. 

Το σημαντικότερο κομμάτι της εργασίας μου, είναι αποτέλεσμα της έρευνας 

που πραγματοποίησα στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και οφείλω πολλά στην 

συνδρομή του διευθυντή Νέστωρα Μπαμίδη. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Τριανταφυλλιά, 

την Κατερίνα και τον Αργύρη Μαρμαρά. Ο Αθανάσιος Καφίρης, συνταξιούχος 

εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με προθυμία μου έστειλε το μοναδικό βιβλίο που είχε. 

Χάρη στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Γουσίδη, είχα πρόσβαση στις συνεντεύξεις 

του Δημήτρη Γουσίδη. Δεν ξέρω τι να πω για τον Ελίας Βλάντον. Με βοήθησε, 

στέλνοντας έγγραφα που δεν διέθετα και με στήριξε με τα ηλεκτρονικά μηνύματά του. 

Κράτησα για το τέλος τη Σοφία Βούλτεψη, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι μου 

προσέφερε το εξαιρετικό βιβλίο του αείμνηστου πατέρα της Γιάννη Βούλτεψη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο πόλεμος μετά τον πόλεμο  

Για κάθε χώρα ή ιδεολογικοπολιτικό σύστημα η έννοια Ψυχρός Πόλεμος 

σημαίνει κάτι διαφορετικό. Η Ελλάδα απoτέλεσε το ιδεολογικό σύνορο, της 

σύγκρουσης των δυο κόσμων και το βίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο: με την έκρηξη 

του Εμφυλίου Πολέμου. Ο ελληνικός λαός, απογοητευμένος από το πολιτικό σύστημα 

και ευρισκόμενος απέναντι σε μια βάναυση κατοχική διοίκηση είδε στον ΕΛΑΣ την 

ελπίδα της αντίστασης και ενδεχομένως μιας εναλλακτικής πρότασης.  

Ο κίνδυνος ενός κομμουνιστικού πραξικοπήματος, την ώρα της αποχώρησης 

των Γερμανών, απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς. Δεδομένων των στρατιωτικών 

συσχετισμών και με στόχο τη διαφύλαξη των δυτικών συμφερόντων στην Ελλάδα, 

αποφασίστηκε η αποστολή σώματος Βρετανών, προκειμένου να υπάρξει ομαλή 

μετάβαση της εξουσίας, σε ένα έθνος βαθιά διχασμένο.1 

Στις 14 Απριλίου αφίχθη στο Κάιρο ο Γεώργιος Παπανδρέου2 και στις 26 του 

μηνός έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Με στόχο τη συγκρότηση εθνικού 

συμβουλίου και την επιστροφή στον ομαλό πολιτικό βίο, οι εκπρόσωποι των 

αντιστασιακών οργανώσεων συμμετείχαν στην διάσκεψη του Λιβάνου. Εκεί, οι 

αριστεροί αποκήρυξαν τους αξιωματικούς που είχαν στασιάσει και έθεσαν πέντε όρους 

για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, οι οποίοι όμως απερρίφθησαν από 

τους άλλους παρισταμένους.3 Στις 20 Μαΐου, η ΕΑΜική αντιπροσωπεία, υπέγραψε 

τους όρους της Συμφωνίας του Λιβάνου και έτσι συγκροτήθηκε η κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας. Ωστόσο, η κρίση του Καΐρου συνεχίστηκε λόγω των όρων που έθεσε το 

ΕΑΜ, για να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.4  

                                            
1 Winston Churchill, The Second World War 1948-1953, V, Closing The Ring, Houghton Mifflin Company, Boston 1951, σ. 475. 
2 Ρήγας Δ. Ρηγόπουλος, Μυστικός Πόλεμος Ελλάδα – Μ. Ανατολή 1940- 1945, Γύρο από το Ιστορικό της Υπηρεσίας 5-165, Εστία, 1973, σ. 304, 

Βοηθούμενος από το δίκτυο «Κόδρος», ο Γ. Παπανδρέου διέφυγε από την Αθήνα τον Απρίλιο και μέσω Σμύρνης έφτασε στο Κάιρο με βρετανικό 

αεροσκάφος. Η Οργάνωση «Κόδρος» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1942 από τον απόστρατο πλωτάρχη Παναγιώτη Λυκουρέζο και ελεγχόταν από 

την ntelligence Service.  
3 Διάσκεψη του  Λιβάνου (17-20 Μαΐου 1944), Οι Πέντε Όροι: α) Να παραχωρηθεί στο ΕΑΜ το 50% των υπουργείων της κυβερνήσεως εθνικής 

ενότητας (Εσωτερικών και Στρατιωτικών), β) Ο Αλέξανδρος Σβώλος να αναλάβει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γ) Κλιμάκιο της νέας 

κυβέρνησης να εγκατασταθεί στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν, δ) Συγκρότηση ενιαίου Στρατού με αρχιστράτηγο κοινής αποδοχής,  ε) 

Συγκρότηση αντιβασιλείας, έως ότου διενεργηθεί δημοψήφισμα. 
4 Leeper προς Foreign Office., 12 Ιουλ. 1944, F.O.371/43705/R11250,http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/fr/listItems/158287, 

Στις 14 Ιουλίου, επέστρεψαν τα μέλη της αποστολής, με τελευταίο τον Μιλτιάδη Πορφυρογένη, ο οποίος μετέφερε στην ηγεσία του ΚΚΕ τα όσα 

http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/fr/listItems/158287
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Στις 26 Αυγούστου ο Χίτλερ διέταξε την απόσυρση των γερμανικών δυνάμεων 

από την Ελλάδα και ο Σιάντος καλούσε την 2η Μεραρχία του ΕΛΑΣ, να κινηθεί προς 

την Αθήνα με σκοπό «το ξεκαθάρισμα των Γερμανών και των Ράλληδων».5 Στις 2 

Σεπτεμβρίου ο Ρόναλντ Σκόμπι ανέλαβε διοικητής των χερσαίων δυνάμεων στη χώρα. 

Την ίδια ημέρα συγκροτήθηκε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υπό τον Παπανδρέου, 

σε εφαρμογή της συμφωνίας του Λιβάνου.6 Η συμφωνία για την υπαγωγή της χώρας 

στην αμερικανο-βρετανική σφαίρα επιρροής, κατέστη εμφανής και στους πλέον 

δύσπιστους, όταν τον Σεπτέμβριο του 1944, ο κόκκινος στρατός σταμάτησε την 

προέλασή του στα προ του 1941 ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. 

Παράλληλα, οι συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτικών ομάδων κορυφώθηκαν τον 

Σεπτέμβριο. Ως εκ τούτου, ο Παπανδρέου και το Συμμαχικό Στρατηγείο κάλεσαν σε 

συνάντηση τους αρχηγούς των ανταρτών, στρατηγούς Σαράφη και Ζέρβα, στην 

Καζέρτα της Ιταλίας, όπου στις 26 του μηνός, υπεγράφη η ομώνυμη Συμφωνία, που 

λειτούργησε ως το στρατιωτικό σκέλος της Συμφωνίας του Λιβάνου και περιόριζε τη 

δράση των αντιστασιακών οργανώσεων, ενώ καταδίκαζε τα δωσίλογα Τάγματα 

Ασφαλείας. 

Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου υπεστάλη το σύμβολο της ναζιστικής κατοχής από 

την Ακρόπολη. Μία εβδομάδα αργότερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου έφτασε στην 

πρωτεύουσα. Αντί για το «νέο κόσμο» που είχε υποσχεθεί, η χώρα ενεπλάκη σε 

πόλεμο. Η ηγεσία του ΚΚΕ αντελήφθη πως με τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ έχανε το 

όπλο της κυριαρχίας και επέλεξε τη σύγκρουση.7  

Την 1η Δεκεμβρίου, ο στρατηγός Σκόμπι ανακοίνωσε ως ημερομηνία ενάρξεως 

της αποστρατεύσεως των ανταρτών την 10η Δεκεμβρίου. Το ΕΑΜ και το ΚΚΕ 

κάλεσαν τον κόσμο σε συλλαλητήριο στις 3 του μηνός και στην κήρυξη γενικής 

απεργίας στις 4, με αίτημα την παραίτηση του Παπανδρέου και τον σχηματισμό 

κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Η διαδήλωση, αν και απαγορεύτηκε, 

                                                                                                                             
διημείφθησαν με τους σοβιετικούς αξιωματούχους της Πρεσβείας του Καίρου. Ο αρχηγός του ΕΛΑΣ Στέφανος Σαράφης είχε επιστρέψει στο 

βουνό, στις 29 Μαΐου, και δέχτηκε σφοδρή επίθεση για τους χειρισμούς της αντιπροσωπείας. 

5 Παναγιώτης Δ. Οικονομόπουλος Δεκέμβρης του 1944- Κριτική Προσέγγιση στα Γεγονότα πριν και μετά τη Σύγκρουση, Άρδην, Αθήνα 2007, σ. 86  
6 Γιώργος Πετρόπουλος, Ριζοσπάστης, 9 Σεπτεμβρίου 2001, «Η είσοδος του ΕΑΜ στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας». Στις 2 Δεκεμβρίου 

παραιτήθηκαν έξη από τους επτά υπουργούς του ΕΑΜ, (Αλ. Σβώλος -Οικονομικών, Νικ. Ασκούτσης- Δημοσίων Έργων, Ηλ. Τσιριμώκος -

Εθνικής Οικονομίας, Ι. Ζέβγος- Γεωργίας, Μιλ. Πορφυρογένης - Εργασίας και Άγ. Αγγελόπουλος -Οικονομικών). Στις 4 Δεκεμβρίου παραιτήθηκε 

ο Πτολ. Σαρηγιάννης, υφυπουργός Στρατιωτικών. Στην κυβέρνηση παρέμεινε μόνο ο Λάμπρος Λαμπριανίδης έως τις 3 Ιανουαρίου 1945, οπότε η 

κυβέρνηση Παπανδρέου έπεσε, μετά τα Δεκεμβριανά.  

7 Φοίβος Οικονομίδης, Ο Δεκέμβρης του ΄44 και η Διεθνής Σημασία του, Ορφέας, Αθήνα 2005, σ. 15.   
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πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος, όπου η χωροφυλακή χτύπησε τους 

διαδηλωτές. Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στην κηδεία 

των θυμάτων, δέχθηκε τα πυρά της αστυνομίας. Η Αθήνα μετετράπη σε πεδίο σφοδρών 

συγκρούσεων με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Την απόφαση για την μάχη της 

Αθήνας έλαβε ο Σιάντος, επικεφαλής των επιχειρήσεων.8 

Ήταν η εξέλιξη μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε το 1943, με νικητές 

στρατιωτικά το ΕΑΜ και πολιτικά την κυβέρνηση Παπανδρέου. Για το ΕΑΜ η 

διάλυση του στρατού του σήμαινε απώλεια της εξουσίας και αφοπλισμό. Για την 

κυβέρνηση η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών αποκλειόταν με τη λεγόμενη 

«εαμοκρατία» και με την συγκρότηση Εθνικού Στρατού με κορμό τον ΕΛΑΣ.  

Τα Δεκεμβριανά προκάλεσαν την πτώση της κυβερνήσεως Παπανδρέου, την 

οποία αντικατέστησε η κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα. Ακολούθησε η υπογραφή 

ανακωχής στις 11 Ιανουαρίου 1945, μεταξύ του ΕΑΜ με τον στρατηγό Σκόμπι και η 

Συμφωνία της Βάρκιζας στις 12 Φεβρουαρίου, με την οποία το ΚΚΕ απεδέχθη τον 

ρόλο της Βρετανίας ως ρυθμιστικού παράγοντα στην Ελλάδα, σύμφωνα και με την 

απόφαση της Γιάλτα την ίδια ημέρα.9 Ο Στάλιν έδωσε οδηγίες στον Δημητρώφ για το 

πώς θα έπρεπε να  χειριστεί το ελληνικό ζήτημα, ενώ χαρακτήρισε λάθος την απόφαση 

του ΕΑΜ να αποχωρήσουν οι υπουργοί του από την κυβέρνηση Παπανδρέου:10 «Τους 

συμβούλεψα να μην αρχίσουν αυτήν την σύγκρουση στην Ελλάδα […] Προφανώς 

υπολόγιζαν ότι ο κόκκινος στρατός θα κατέβη στο Αιγαίο.  Αυτό δεν μπορούμε να το 

κάνουμε [...] Οι Έλληνες ενήργησαν βλακωδώς».11 Ο Στάλιν ήταν ενήμερος για τις 

επεκτατικές προθέσεις του Τίτο, αφού την προηγουμένη ημέρα είχε συνάντηση με το 

μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΓ Αντρίγια Χέμπρανγκ (Andrija Hebrang), ο 

οποίος του έθεσε τις εδαφικές διεκδικήσεις της Γιουγκοσλαβίας στην ελληνική 

Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Τα αιτήματα αυτά δεν διέρρευσαν, προκειμένου να 

μην δημιουργηθούν προβλήματα με τον ΕΛΑΣ, γιατί αυτό θα τον αποδυνάμωνε και θα 

περιέπλεκε την κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδος. Η Μόσχα, αν και προσεκτική 

                                            
8 Παναγιώτης Δ. Οικονομόπουλος, ό.π., σσ. 145 – 148. 

9 Την Συμφωνία υπέγραψαν από την κυβέρνηση οι Ιωάννης Σοφιανόπουλος – υπ. Εξωτερικών, Περικλής Ράλλης – υπ. Εσωτερικών, Ιωάννης 

Μακρόπουλος –υπ. Γεωργίας και ο συνταγματάρχης Παυσανίας Κατσώτας. Το ΕΑΜ εκπροσώπησαν οι  Γεώργιος Σιάντος - γ.γ. ΚΚΕ, Ηλίας 

Τσιριμώκος - γ.γ. ΕΛΔ, Δημήτρης Παρτσαλίδης - γραμ. ΚΕ ΕΑΜ και ο στρατηγός Στέφ. Σαράφης.   
10 Wilson Center,Record of I. V. Stalin's Conversation with the Head of the Delegation of the National Liberation Committee of Yugoslavia, A. 

Hebrang, January 09, 1945, History and Public Policy Program Digital Archive, σ.11, Στάλιν: «Οι εκπροσώποι του ΕΑΜ έκαναν λάθος, όταν 

έφυγαν από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Δεν μας ρώτησαν σχετικά. Διευκόλυναν τον Τσώρτσιλ». 
11 Georgi Dimitrov & Ivo Banac, The Diary of Georgi Dimitrov, 1933-1949, Yale University Press, 2003, 10 Jan. 1945, σσ. 352- 353. 
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έναντι των κομμουνιστών και του Εμφυλίου, έστελνε μηνύματα συγκεχυμένα και 

ασαφή, που εκλαμβάνονταν ως παρότρυνση για σύγκρουση.12 

Από τα Δεκεμβριανά έως τη Βάρκιζα, ακριβώς το ίδιο διάστημα, μεσολάβησαν 

οι διαπραγματεύσεις των τριών μεγάλων στη Γιάλτα, στις 8 Φεβρουαρίου. Ο 

απαξιωτικός διάλογος των Τσώρτσιλ και Στάλιν για την Ελλάδα, ήταν ενδεικτικός των 

προθέσεών τους.13 Η Βάρκιζα έδωσε τέλος στην εμφύλια σύρραξη του Δεκεμβρίου, 

αλλά δεν έλυσε τα βαθύτερα πολιτικά προβλήματα που την προκάλεσαν. Η Συμφωνία 

καθόριζε ως ημερομηνία ενάρξεως της αποστρατεύσεως την 15η του μηνός.14 Προς 

στιγμή, φάνηκε ότι έκλεισε τον νέο γύρο της σύγκρουσης, αλλά κατέστη το σημείο 

εκκίνησης της πιο σκληρής και αιματηρής αναμέτρησης.15  

Για το μεσοδιάστημα έως το 1946, η Αριστερά μιλούσε για «Λευκή 

Τρομοκρατία» από ομάδες παρακρατικών με την ανοχή ή την ενθάρρυνση του 

κράτους, εναντίον πρώην αντιστασιακών, οι οποίοι διέφευγαν στην επαρχία και 

κατέληξαν σε ομάδες ανταρτών. Το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ (1 - 6 Οκτωβρίου 1945), 

καθόρισε τους στόχους μιας εθνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ έθεσε τις βάσεις της 

πολιτικής των δύο πόλων,16 στο πλαίσιο της οποίας θα ήταν εφικτή η συνύπαρξη με 

τον βρετανικό παράγοντα.17 Ο Ζαχαριάδης απέρριψε ως πρώιμη την άμεση μετάβαση 

στο σοσιαλισμό. Εν τούτοις, η ιδέα της σύγκρουσης ήταν στα σχέδια του, όπως είπε το 

1950: «Η Βάρκιζα ήταν μια ανάπαυλα για την ανασύνταξη των δημοκρατικών 

                                            
12 Milovan Djilas, Conversations with Stalin, Penguin Books, 1969, σ. 90, (Απρίλιος 1945). 
13 Foreign Relations of the United States (στο εξής FRUS), Diplomatic Papers. Conferences at Malta and Yalta, 1945, σσ. 782, 849, Ο Τσώρτσιλ 

εξέφρασε αμφιβολίες για την δημιουργία μιας κυβέρνησης με την συμμετοχή όλων, λόγω του μίσους που διακατείχε τις αντίπαλες ομάδες, ενώ ο 

Στάλιν είπε ότι επειδή οι Έλληνες δεν είχαν μάθει να συζητούν έκοβαν ο ένας το λαιμό του άλλου. Ο Στάλιν τον διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν είχε 

πρόθεση να κρίνει τις κινήσεις των βρετανών ούτε σκόπευε να ανακατευτεί στα εσωτερικά θέματα της χώρας και πως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη 

στην άσκηση της βρετανικής πολιτικής στην Ελλάδα. Ενδεχομένως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Στάλιν δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον για 

να στείλει αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, να παρακολουθήσει την διεξαγωγή των εκλογών όπως του πρότεινε ο Τσώρτσιλ. 

14 Στέφανος Σαράφης, Μετά τη Βάρκιζα, Επικαιρότητα, Αθήνα 1979, σσ. 15- 16.   
15 Το άρθρο 3 προέβλεπε ότι αμνηστεύονται μόνο «τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από τις 3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του 

παρόντος. Εξαιρούνται της αμνηστίας τα συναφή κοινά αδικήματα, κατά της ζωής και της περιουσίας, τα οποία δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία 

δια την επιτυχία του πολιτικού αδικήματος». 
16 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Γιώργος Πετρόπουλος, Ενθετη Έκδοση: "7 Μέρες Μαζί", Το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ, σ. 11, 9 Ιανουαρίου 2005,  1η–6η 

Οκτωβρίου 1945, Οι στόχοι μιας πραγματικά εθνικής εξωτερικής πολιτικής: «α) Δημοκρατική συνεννόηση με την Αγγλία, πάνω στη βάση της 

ισοτιμίας, του αλληλοσεβασμού, της αναγνώρισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του έθνους και της κατάπαυσης κάθε ανάμειξης στα εσωτερικά 

μας. β) Πολιτική στενής συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση, τη μεγάλη χώρα του σοσιαλισμού και ανιδιοτελή υπερασπιστή της ανεξαρτησίας 

των μικρών κρατών. γ) Επίλυση με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης όλων των διαφορών με τις γειτονικές Δημοκρατίες και αποκατάσταση 

ολόπλευρης, ειρηνικής δημιουργικής συνεργασίας. δ) Στενή φιλία και συνεργασία, επίσης, με τη μεγάλη Δημοκρατία της Αμερικής και τη 

Γαλλική Δημοκρατία»12. Επίσης, το Συνέδριο κατάγγειλε το καθεστώς που αποκαλούνταν «αγγλική στρατιωτική κατοχή» και ζήτησε την άμεση 

αποχώρηση των αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων, για να σχηματιστεί αντιπροσωπευτική κυβέρνηση που θα άνοιγε το δρόμο της ομαλής 

δημοκρατικής εξέλιξης.  
17 Γιώργος Μαργαρίτης, Ο Ζαχαριάδης στον εμφύλιο πόλεμο, Ελευθεροτυπία, Ε-Ιστορικά, τεύχος 235, 6 Μαΐου 2004, σ. 32-37. 
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δυνάμεων, εν όψει της αποφασιστικής σύγκρουσης, που ήταν αναπόφευκτη».18 Το 

1952, έγραψε πως το να προχωρήσει στη σύγκρουση δεν οφειλόταν μόνο στη «Λευκή 

Τρομοκρατία», αλλά και στην εγκαθίδρυση κομμουνιστικών καθεστώτων στις 

γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ενδεχομένως, προσδοκούσε σε επικείμενη αποχώρηση 

των Βρετανών από την Ελλάδα, που θα άφηναν ελεύθερο το πεδίο για να εξελιχθεί μια 

κομμουνιστική επανάσταση. Προσπαθούσε να ασκήσει πίεση στα άλλα κομμουνιστικά 

κόμματα για να τον ενισχύσουν στρατιωτικά, δείχνοντας ότι η συμμετοχή στην 

κοινοβουλευτική διαδικασία δεν ήταν πλέον εφικτή.19 Ενώ το ΚΚΕ έσειε την απειλή 

της αποχής από τις εκλογές, ο Βλαντιμίρ Πετρόφ (V. Petrov), ο γραμματέας του 

ΚΚΣΕ, τους συμβούλεψε να συμμετάσχουν: «Έπειτα βλέποντας και κάνοντας. 

Παράλληλα, μπορούσαν να ενισχύουν τις παραστρατιωτικές δυνάμεις αυτοάμυνας». Η 

σοβιετική προπαγάνδα χρησιμοποιούσε το ελληνικό ζήτημα εναντίον της Δύσης,20 κάτι 

που το ΚΚΕ το εξέλαβε ως στήριξη της Μόσχας. Στην αλληλογραφία Δημητρώφ - 

Μολότωφ, ο σοβιετικός υπουργός απέτρεπε από μια ένοπλη εξέγερση.21 Τελικά, το 

Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ συμφώνησε με την πρόταση του Ζαχαριάδη22 και η 2η 

Ολομέλεια αποφάσισε την αποχή από τις εκλογές.23  

Ο Ζαχαριάδης, παραμονές των εκλογών της 31ης Μαρτίου, είχε μεταβεί στην 

Πράγα για το Συνέδριο του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας. Την 1η Απριλίου ταξίδεψε στο 

Βελιγράδι και από εκεί μυστικά πήγε οδικώς στην Σόφια, ενδιάμεσο σταθμό προς την 

Μόσχα.24 Στο Βελιγράδι (7 Απριλίου), απέσπασε την υπόσχεση του Τίτο για βοήθεια 

στην ένοπλη σύγκρουση που σκόπευε να ξεκινήσει.25  

Τα γεγονότα είχαν δρομολογηθεί πριν από το ταξίδι. Ο Ζαχαριάδης, από  τη 

Θεσσαλονίκη έδωσε την διαταγή για το «προειδοποιητικό κτύπημα» στο Λιτόχωρο 

ανήμερα των εκλογών.26 Ο Αλέξης Ρόσιος, (Πάνος Υψηλάντης), οργάνωσε επίθεση 

                                            
18 Haris Vlavianos, Greece, 1941–49: From Resistance to Civil War: The Strategy of the Greek Communist Party, Palgrave Macmillan, N. York 

1992, σ. 87. 
19 David H. Close, The Origins of the Greek Civil War, Routledge, N. York, 2013. 
20 FRUS, 1946, The Near East and Africa, Volume VII, σσ. 104–112, Telegram: 501.BB/2-246, The United States Representatives at the United 

Nations (Stettinius) to the Secretary of State, London, February 2, 1946—noon, [Received February 2—11:05 a.m.] .  
21 Georgi Dimitrov & Ivo Banac, (9 February 1946), ό.π., σ. 396.  
22 Δημήτρης Γουσίδης, Μάρκος Βαφειάδης, Μαρτυρίες, Επικαιρότητα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 1983, σ. 28-29. 
23 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Για τη 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, Μια επιστολή του Β. Γεωργίου, 7 Δεκέμβρη 1996, σ.16, Η απόφαση ελήφθη 

στις 12 Φεβρουαρίου 1946 
24 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 289   
25 Σπυρίδων Σφέτας, Ανεπιθύμητοι σύμμαχοι και ανεξέλεγκτοι αντίπαλοι: Οι σχέσεις ΚΚΕ και NOF στη διάρκεια του εμφυλίου (1946-1949), 

Βαλκανικά Σύμμεικτα, Περιοδική Έκδοση ΙΜΧΑ, τεύχος 8, Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 211-246. 
26 Γιώργος Μαργαρίτης, ό.π., σσ. 32-37.  
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κατά του σταθμού χωροφυλακής, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δέκα νεκρούς.27 Ο 

Βαφειάδης υποστήριξε ότι εκείνος έδωσε την εντολή και ο Ζαχαριάδης την ενέκρινε.28 

Ο Παρτσαλίδης, έγραψε: «με το Λιτόχωρο ξεκινάει μια ένοπλη πάλη, που στην πρώτη 

της φάση δεν παύει να αποτελεί μέσο πίεσης για τον εξαναγκασμό του αντιπάλου σε 

υποχώρηση».29 Ο Ριζοσπάστης διαστρέβλωσε το γεγονός και κατήγγειλε την επίθεση 

ως κυβερνητική «προβοκάτσια».30 Επιστρέφοντας από την Πράγα ο Ζαχαριάδης, 

μιλώντας σε Αχτίφ31 της ΚΟΘ Θεσσαλονίκης παραδέχτηκε ότι η επίθεση ήταν έργο 

των κομμουνιστών.32 

Η διφορούμενη στάση του Στάλιν από το 1945 έως το 1946 ήταν περισσότερο 

ένας τακτικισμός, αφού ουδόλως ενδιαφερόταν για μια διεθνή προλεταριακή 

επανάσταση, αλλά προτιμούσε να διατηρήσει τον έλεγχο στην Ανατολική Ευρώπη, 

όπου είχε ιδρύσει καθεστώτα κατά το πρότυπο της ΕΣΣΔ. Ούτε είχε ψευδαισθήσεις για 

το αλυσιτελές της ελληνικής σύγκρουσης. Ήταν ένας πραγματιστής που αποστρεφόταν 

τον κίνδυνο. Ο ψυχρός υπολογισμός επικρατούσε πάνω από την ιδεολογία στις 

αποφάσεις του σοβιετικού ηγέτη.33 Από την πλευρά του ο Ζαχαριάδης είχε σαφή 

άποψη για τη στάση του Στάλιν: «Αυτό που λένε οι διορισμένοι ότι αρχίσαμε τον 

αγώνα εν αγνοία της Σοβιετικής ηγεσίας είναι απάτη», διευκρίνισε επιρρίπτοντας την 

ευθύνη για αυτήν την «ψευδή» διάδοση στον Τίτο.34  

                                            
27 Αλέξανδρος Ρόσιος, Στα φτερά του Οράματος: Εθνική Αντίσταση, Διωγμοί μετά τη Βάρκιζα, Εμφύλιος 1946-49, Πολιτική Προσφυγιά, Κώδικας, 

 2001, σσ. 223-224, «Μια μέρα, τέλη Μαρτίου, με ρώτησε ο αείμνηστος φίλος Κικίτσας, καπετάνιος της 10ης Μεραρχίας (του ΕΛΑΣ) στη 

Μακεδονία, αν θα αναλάμβανα μια επιχείρηση στον Όλυμπο… να διαλύσουμε μια άγρια και ισχυρή ομάδα τρομοκρατική, που δρούσε εξοντωτικά 

για τους ΕΑΜογενείς στην περιοχή Λιτοχώρου Κατερίνης... Στόχος μας ήταν η τρομοκρατική συμμορία και συμπτωματικά επεκτάθηκε σε όλη 

την ένοπλη δύναμη που υπήρχε μέσα στο Λιτόχωρο, (Αστυνομικό Τμήμα και ομάδα στρατιωτών, που είχαν φτάσει εκεί για τις εκλογές της 

επόμενης μέρας…)».  
28 Δημήτρης Γουσίδης, ό.π., σ. 27,  Ο Βαφειάδης επιχείρησε να το δικαιολογήσει λέγοντας ότι η πρωτοβουλία να κτυπήσουν τον σταθμό 

χωροφυλακής ανήκε στην ένοπλη ομάδα, αφού δεν βρήκαν την συμμορία που υποτίθεται ότι αναζητούσαν. 
29 Μήτσος Παρτσαλίδης, Διπλή αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης, Θεμέλιο, 1978, σ. 197 Εφημερίδα Έθνος, Τ. Κατσιμάρδος, 30-31 

Μαρτίου 1946: Επίθεση ανταρτών στον σταθμό χωροφυλακής, Ο εμφύλιος αρχίζει από το Λιτόχωρο, 5 Δεκεμβρίου 2016.   

30 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Φύλλο: 1 Απριλίου 1946, σ. 1, «Οι Αρχές και οι Συμμορίες Σκηνοθετούν Δήθεν Επιθέσεις Κομμουνιστών! Προσοχή 

στις Άτιμες Προκλήσεις!», «Έτσι, το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως… φρόντισε να εφοδιάσει τον Τύπο με διάφορα ψεύδη και προκλήσεις, ώστε να 

εμφανίζεται, η αντίθετη ακριβώς από την πραγματική εικόνα: Έτσι ανακοινώθηκε χθές ότι στις 30/3 κομμουνιστική συμμορία κτύπησε το σταθμό 

χωροφυλακής Λιτοχωρίου Κατερίνης με αποτέλεσμα το φόνο 12 χωροφυλάκων και στρατιωτών και άλλα προκλητικά ψεύδη για δήθεν επιθέσεις 

εναντίον της δεξιάς» . 

31 Αχτίφ: κομματική συγκέντρωση στην «αργκό» του ΚΚΕ   

32 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Τρίτη 12 Απρίλη 2016, σ. 2,  «Τα γεγονότα στο Λιτόχωρο είναι γνωστά… Τα γεγονότα που έγιναν στο Λιτόχωρο 

είναι ένα μήνυμα για το μοναρχοφασισμό και τους Αγγλους… Θα' ρθει η στιγμή που ο λαός θ' αποφασίσει να μην τον σφάζουν πια σαν κότες και 

τότε θα πάρει κι αυτός τ' άρματα. Αν δεν  αλλάξει ριζικά η πολιτική των Αγγλων και των τσιρακιών τους θα φθάσουμε μοιραία αυτού». 
33 Tony Judt, Postwar: a History of Europe Since 1945, Pimlico, Random House UK. 2007, σσ. 120- 121. 
34 Γιώργης Βοντίτσος Γούσιας, Οι αιτίες για τις ήττες, η διάσπαση του ΚΚΕ και της Ελληνικής Αριστεράς, Τόμος Β', Αθήνα 1977, σ. 250 



 
 

11 

Ο Δημήτρης Βλαντάς ήταν κατηγορηματικός: «Μας επιβλήθηκε (ο 

ανταρτοπόλεμος) από την τότε ρωσική ηγεσία, γιατί αυτή δεν ήθελε να νικήσουμε 

αλλά να χρησιμοποιηθεί ένας σποραδικός ανταρτοπόλεμος στην Ελλάδα προς 

εξυπηρέτηση ιδιοτελών ρωσικών κρατικών συμφερόντων».35 Ο Στάλιν απεδείχθη 

μέγας παίκτης, στέλνοντας αμφίσημα μηνύματα. Επαφιόταν στην ηγεσία του ΚΚΕ αν 

θα ακολουθούσε την οδό του κατευνασμού ή της σύγκρουσης. 

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα μόλις και μετά βίας κατάφερνε να επιβιώσει, παρά την 

αμερικανική βοήθεια που έφτασε τα 346 εκατ. δολάρια. Οι συνθήκες για τον πληθυσμό 

ήταν εξαιρετικά δύσκολες.36 Τον Ιανουάριο του 1947, εστάλη στην Αθήνα, η 

Αμερικανική Οικονομική Αποστολή.37 Η οικονομική βοήθεια έδωσε τη δυνατότητα 

στην χώρα να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στους 150-200.000 άνδρες.38 Οι 

παθογένειες της χώρας δεν πτόησαν τους Αμερικανούς, που είχαν συγκεκριμένους 

πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους όταν αποφάσισαν να εμπλακούν στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η Αμερικανική Αποστολή Βοήθειας (AMAG), που 

υπαγόταν στο State Department, με επικεφαλής τον Ντουάιτ Γκρίσγουολντ (Dwight 

Griswold).39 Ωστόσο, η βοήθεια για τον πληθυσμό, τα τρόφιμα ή τα είδη πρώτης 

ανάγκης δεν ήταν ευπρόσδεκτα από την Αριστερά.40 Ακολούθησε το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ERP), γνωστό ως Σχέδιο Μάρσαλ, (3 Απριλίου 1948), που 

χορηγούσε βοήθεια πέντε δις δολάρια σε 16 ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και 

η Ελλάδα, προς αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων επιβίωσης του πληθυσμού.41  

Η γιουγκοσλαβική και η βουλγαρική εμπλοκή στον ελληνικό εμφύλιο 

συμπλήρωναν το «παζλ» των επιδιώξεων του Βελιγραδίου και της Σόφιας στη 

                                            
35 Δημήτρης Βλαντάς, Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949, Ιδιωτική, 1979, σ.100. 
36 Εφημερίδα Το Βήµα, «Το δράμα των μισθωτών. Μια στατιστική της ΟΥΝΡΑ», 26 Οκτωβρίου 1945. 
37 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ: Η Ιστορία της Αμερικανικής Βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004, 

σσ. 141 -144. 
38 U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas 1 July 1969, USACGSC, RB 31·100, Vol II, Reference Book 

Insurgent War Selected Case Studies, Greece 3-8, σ. 64.  
39 U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, σ. 79,  Η AMAG ιδρύθηκε στις 15 Ιουλίου, 1947 υπό τη 

διεύθυνση του Dwight P. Griswold, πρώην Κυβερνήτη της Νεμπράσκα. Η αρχική ομάδα ήταν 206 Αμερικανοί, εκ των οποίων 78 ήταν μέλη των 

ενόπλων δυνάμεων. Έως τον Αύγουστο του 1949 υπήρξαν δύο προγράμματα βοήθειας από περίπου 1.000 Αμερικανούς, από τους οποίους περίπου 

600 ήταν στρατιωτικοί, 220 εντάχθηκαν στην οικονομική αποστολή, 100 στην Αμερικανική Πρεσβεία και 80 διαπιστεύτηκαν στις κοινές 

Διοικητικές Υπηρεσίες (JAS). Ο στρατηγός James A. Van Fleet ανέλαβε τη διοίκηση της Κοινής Στρατιωτικής Ομάδας (JUSMAPG) στις 24 

Φεβρουαρίου 1948. Αυτή η αποστολή παρέμεινε στο πλαίσιο της AMAG έως τον Ιούνιο του 1948, οπότε ετέθη υπό την διεύθυνση του Πρέσβη 

Henry F. Grady, ο οποίος συντόνισε την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια με τις πολιτικές πτυχές του προγράμματος. 
40 Association for Diplomatic Studies and Training, Country and Subject Reader Series, Smith Simpson- Labor Attaché Athens (1947-1949), He 

was interviewed by Charles Stuart Kennedy and Jack Crowley in 1991, σσ.35-36.  
41 Tony Judt, ό.π., σσ. 96-97.   
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Βαλκανική. Η έναρξη, αλλά και η συνέχιση του πολέμου θα ήταν αδύνατη χωρίς την 

πολιτική υποστήριξη των Σοβιετικών και την υλικοτεχνική βοήθεια του Τίτο. Η 

ελληνο-γιουγκοσλαβική μεθόριος αποτέλεσε έως το 1949 το ζωτικότερο δίαυλο 

ανεφοδιασμού και επικοινωνίας του Δημοκρατικού Στρατού με τον κομμουνιστικό 

κόσμο, ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός των ανταρτών, «Ελεύθερη Ελλάδα» εξέπεμπε 

από το Βελιγράδι. Όμως οι κινήσεις του Τίτο άρχισαν να προκαλούν την έντονη 

δυσφορία του Στάλιν και την ανησυχία της Δύσης. Η ενίσχυση που προσέφερε ο 

στρατάρχης στον ΔΣΕ δεν ήταν ανιδιοτελής και υπερέβαινε την έκφραση της 

διεθνιστικής αλληλεγγύης.42 

Η Βουλγαρία παρέμενε αναθεωρητική δύναμη και η Γιουγκοσλαβία συνέχιζε 

τη σερβική πολιτική της καθόδου στο Αιγαίο. Η πρόθεση υφαρπαγής εδαφών και 

εγκολπώσεως πληθυσμών επικυρώθηκε κατά τη Διάσκεψη των Τίτο - Δημητρώφ στο 

Bled (1η Αυγούστου 1947). Η Συμφωνία, που είχε τη σύμφωνη γνώμη του Στάλιν, 

αρκεί να μην έπαιρνε δημοσιότητα, καθώς «μπορούσαν να επιτευχθούν οι ίδιοι στόχοι 

με λιγότερο θόρυβο»,43 προέβλεπε ότι η βουλγαρική «Μακεδονία» θα προσαρτάτο στη 

γιουγκοσλαβική στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας. Τη Συμφωνία του Μπλέντ, η Δύση την 

εξέλαβε ως απειλή εναντίον της Ελλάδος και ο Ζαχαριάδης την αντελήφθη ως το 

πράσινο φώς από τον Στάλιν για επίθεση στην Ελλάδα, οπότε διέταξε πλήρη 

κινητοποίηση του ΚΚΕ.  

Στην συνεδρίαση της 3ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, στο Βελιγράδι, στις 

(Σεπτέμβριος 1947), διαπιστώθηκε η πλήρης αποτυχία της πολιτικής της 

«συμφιλίωσης» και αποφασίστηκε ένα μεγαλεπήβολο Σχέδιο στρατιωτικής δράσης, 

ονόματι «Λίμνες», που υπέγραψε ο Μάρκος Βαφειάδης.44 Αυτό προέβλεπε τη 

δημιουργία ελεύθερου εδάφους στην έκταση της Μακεδονίας και της Θράκης με 

κέντρο τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη μετατροπή του ΔΣΕ σε τακτικό στρατό.45 Ο 

Ζαχαριάδης σε υπόμνημα προς τον Τίτο περιέγραφε για ποιο λόγο αυτή η περιοχή 

έπρεπε να χτυπηθεί από τους αντάρτες.46 Το Σχέδιο, για τη δημιουργία ενός 

                                            
42 K. Marx and F. Engels, Manifesto of the Communist Party, Marx-Engels Collected Works (Hereinafter MECW), Vol. 6, Lawrence & Wishart 

1976, σσ. 502-503.  
43 Νίκος Μαραντζίδης, Ο Ελληνικός Εμφύλιος και το Διεθνές Κομουνιστικό Σύστημα, Το ΚΚΕ μέσα από τα Τσέχικα Αρχεία 1946-1968, Η μελέτη 

του ελληνικού εμφυλίου πολέμου υπό το πρίσμα του ψυχρού πολέμου, Αλεξάνδρεια, 2012, σ. 10. 
44 Σπυρίδων Σφέτας, ό.π., σσ, 211-246. 

45 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ΔΣΕ, Μέρος 41ο, Δημοσίευση: 17 Δεκεμβρίου 96 – σ. 20 "ΛΙΜΝΕΣ": Το σχέδιο στρατιωτικής δράσης του ΔΣΕ.   
46 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Σπυρίδων Σφέτας & Ηλίας Σκουλίδας, Ο Ελληνικός Εμφύλιος και το Διεθνές Κομουνιστικό Σύστημα, Το ΚΚΕ μέσα από 

τα Τσέχικα Αρχεία 1946-1968, (Η μελέτη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου υπό το πρίσμα του ψυχρού πολέμου), Εκδ. Αλεξάνδρεια, 2012, σ.12, 
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«ελεύθερου ελληνικού κράτους" στη Βόρεια Ελλάδα, «συνέπεσε» με τη 

Γιουγκοσλαβο-βουλγαρική συμφωνία του Μπλέντ, που μιλούσε για ενιαίο 

«μακεδονικό» κράτος, στο πλαίσιο μιας Νότιο-σλαβικής Ομοσπονδίας. Αυτό σε 

συνδυασμό με το ανωτέρω μνημόνιο του Ζαχαριάδη προς στον Τίτο, άφηνε έκθετο τον 

γραμματέα του ΚΚΕ, διότι είχε γνώση των σχεδίων των Τίτο και Δημητρώφ και τους 

άνοιγε την κερκόπορτα.47 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εκείνο της διπλωματίας και λίγο πριν 

από την επίσημη ρήξη Τίτο – Στάλιν (28 Ιουνίου ΄48), η Σόφια επιχειρούσε να 

διασφαλίσει οφέλη έναντι της Ελλάδος.48 

Σύμφωνα με τον Σπύρο Σφέτα η βασική αιτία της ρήξης ήταν η πολιτική 

ηγεμονισμού του Τίτο στα Βαλκάνια. Εκ των πραγμάτων η ρήξη οδήγησε σε διαμάχη 

μεταξύ Σόφιας-Βελιγραδίου, με συνέπεια τη μείωση των πιέσεων στην ελληνική 

Μακεδονία.49 Το «μακεδονικό» ζήτημα ήταν άμεσα συνυφασμένο με τον ελληνικό 

Εμφύλιο. Το κλείσιμο των συνόρων δεν σήμαινε ότι οι Γιουγκοσλάβοι έκοψαν κάθε 

συνδρομή προς τους αντάρτες, καθώς από το 1949 και μετά οι περισσότεροι από 

αυτούς ήταν «Σλαβομακεδόνες».50 Αυτό επικαλέστηκε ο Ζαχαριάδης, για να 

δικαιολογήσει την εισήγηση του στην 5η Ολομέλεια (Ιανουάριος 1949), της Κ.Ε. του 

                                                                                                                             
Επιστολή του Ζαχαριάδη προς τον Τίτο (22.4.1947) για την κατάσταση στην Ελλάδα και τις ανάγκες του Δημοκρατικού Στρατού, Πηγή: Arhiv 

Josipa Broza- Tita [στο εξής AJBT] , 1- 3/772, Ζαχαριάδης: «η πιο αδύναμη και πιο νευραλγική για τον μοναρχοφασισμό από άποψη κοινωνική, 

οικονομική, πολιτική, εθνική, στρατιωτική και γεωγραφική είναι η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως η Μακεδονία και η Θράκη.  Επομένως, εδώ ο 

ΔΣΕ πρέπει να καταφέρει στον μοναρχοφασισμό ένα αποφασιστικό χτύπημα, επικεντρώνοντας την κύρια προσπάθειά του εναντίον των κέντρων 

αυτής της περιοχής. 
47 Οι απόρρητες οδηγίες του Ν. Ζαχαριάδη και του Γ. Ιωαννίδη προς τον Μ. Βαφειάδη για το χαρακτήρα και τους στόχους του Δημοκρατικού 

Στρατού (17/4/1947), "Αρχείο ΚΚΕ - ΑΣΚΙ" (Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, στο εξής ΑΣΚΙ)  – αριθ. αρχειοθέτησης Κ147 Φ: 7/34/35. 

"Ν." είναι ο Ν. Ζαχαριάδης και "Διονύσης" ο Γ. Ιωαννίδης. Αριθ. 91, Μάρκον, απολύτως εμπιστευτικόν &  Ριζοσπάστης: ‘Τι είναι και τι θέλει ο 

ΔΣΕ’, 13 Δεκμβρίου 1996, σ. 15. 

48 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου: τόμος ταξινομημένων και μεταφρασμένων εγγράφων (Ομάδα 3), Ο Ελληνικός 

εμφύλιος πόλεμος και η εμπλοκή των βαλκανικών χωρών: Αρχειακές πηγές από Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Παραδοτέο έργο 

στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ–Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο: Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές 

εξελίξεις (MIS: 380436) Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015, ΟΔΗΓΙΑ 20.6.48 Πληρεξούσιος Υπουργός  ΜΕΒΟΡΑΧ Ουάσινγκτον, 

Πηγή: CDA, arhiv МВнР, fond 1477, opis4, a.e. 76., σσ. 138-145, «Στις πιθανές διαπραγματεύσεις, εάν στη δική μας πρώτη προϋπόθεση 

αντιτείνει πως η Βουλγαρία έχει αξιώσεις για τη Δυτική Θράκη δεν θα είναι  δύσκολο, για εσάς να ξεκαθαρίσετε πως αυτό αφορά σε δύο εντελώς 

διαφορετικά πράγματα, τα οποία απέχουν το ένα από το άλλο, όσο ο ουρανός από τη γη. Το αίτημα να επιστραφεί η Δυτική Θράκη  είναι νόμιμο 

και δίκαιο, επειδή αυτή είναι βουλγαρική και αρπάχθηκε βίαια από τη Βουλγαρία. Από την άλλη μεριά, η βουλγαρική κυβέρνηση, περισσότερες 

από μια φορές ως τώρα, έχει δηλώσει ότι για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, βασίζεται αποκλειστικά στη συνεννόηση μεταξύ των δύο 

χωρών και όχι στον πόλεμο. Η επιστροφή της Θράκης είναι σε όφελος των δύο γειτονικών λαών γιατί θα σταθεροποιήσει για πάντα τη φιλία 

ανάμεσα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας και μια απελευθερωμένη από ξένη παρέμβαση δημοκρατική Ελλάδα. Εάν από την ελληνική 

πλευρά τεθεί οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, θα ζητήσετε συγκεκριμένες οδηγίες.». Mevorah (Βούλγαρος πρέσβης στην Ουάσινγκτον) προς Trygve 

Lie (Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ), No. 1601, 25/6/1948, σ. 140. 

49 Lars Bærentzen, John O. Iatrides, and O Smith, Studies in the history of the Greek Civil War 1945–1949, Museum Tusculanum Press, 

Copenhagen 1987, σ. 263-272. 
50 Σπυρίδων Σφέτας, ό.π., σσ. 211-246, στοEgejska Makedonija vo NOB 1948, Σκόπια 1981, τόμος V, σ. 21 και 28, «Στις 13 Ιανουαρίου 1948, 

στο Πρώτο Συνέδριο του NOΦ, ο Keramidziev ανέφερε ότι 10.147 Σλαβομακεδόνες υπηρετούσαν στον Δημοκρατικό Στρατό, σε σύνολο περίπου 

25.000 μαχητών…», «…στις αρχές του 1949 ήταν 14.000 σε σύνολο περίπου 25.000 μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού». 
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ΚΚΕ: «Να εξασφαλίσει στους Σλαβομακεδόνες -μετά την αναμενόμενη νικηφόρα 

λήξη του πολέμου, που διεξαγόταν στη βόρεια ελληνική Μακεδονία- το δικαίωμα της 

αυτοδιαθέσεως». Ωστόσο, η ρήξη απέτρεψε τη δημιουργία ομοσπονδίας Νοτιο-σλάβων 

και τη συμπερίληψη της ελληνικής Μακεδονίας σε αυτήν.51  

Στις αρχές Απριλίου 1949, ο Στάλιν, προ του κινδύνου μιας άμεσης  εμπλοκής 

των δυτικών στην Αλβανία κάλεσε τον Ζαχαριάδη να τερματίσει τον ένοπλο αγώνα 

έως το τέλος Μαΐου. Οι συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών, Βρετανών και Ρώσων 

συνεχιζόταν προκειμένου να βρεθεί τρόπος κατάπαυσης των εχθροπραξιών, ενώ ο 

Ράσκ52 πίστευε ότι στις προθέσεις της Μόσχας ήταν να επαναφέρει τους κομμουνιστές 

στην πολιτική ζωή της χώρας και να αποκτήσουν πάλι την επιρροή που έχασαν λόγω 

του Εμφυλίου. Τα σχέδια και τις προτάσεις των Σοβιετικών για νομιμοποίηση του 

ΚΚΕ δεν συμμεριζόταν ούτε οι Αμερικανο-Βρετανοί, ούτε η Αθήνα, που θεωρούσε ότι 

τα ελληνικά συμφέροντα θα παραγνωρίζονταν, χάρη μιας γενικότερης διευθέτησης.53 

Εν τω μεταξύ, ο Τίτο προσέγγισε τους Βρετανούς με αποτέλεσμα τη διακοπή της 

γιουγκοσλαβικής βοήθειας προς το ΚΚΕ. Η επιτυχία αυτή, με έμμεσο τρόπο, 

ανακούφισε την πίεση που υφίστατο η ελληνική κυβέρνηση. 

Η απόφαση της 3ης Ολομέλειας (11-12 Σεπτεμβρίου 1947), απέκλεισε την 

πολιτική λύση στον Εμφύλιο και προσανατολίστηκε στην στρατιωτική σύγκρουση. 

Στον σχεδιασμό του ΔΣΕ, είχε ενταχθεί το "Σχέδιο Λίμνες". Ακολούθησε η ανακήρυξη 

της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ) από τον Βαφειάδη, (23 

Δεκεμβρίου ΄47).  

Έως τον Ιανουάριο του 1948, ο Στάλιν είχε πλήρως απογοητευθεί από το 

ΚΚΕ.54 Για αυτό, στη συνάντηση της Μόσχας (10 Φεβρουαρίου 1948), κάλεσε 

Βούλγαρους και Γιουγκοσλάβους να μην προχωρήσουν σε αναγνώριση της ΠΔΚ.55 Ο 

Στάλιν ήταν σαφής: «Η εξέγερση στην Ελλάδα πρέπει να τελειώνει»56 και ζήτησε από 

                                            
51 Ιωάννης Κολιόπουλος, Η Μακεδονία Σύνορο δυο Κόσμων (1945-1949), http://www.imma.edu.gr/imma/history/15.html .   
52 Dean  Rusk: Ειδικός Βοηθός του Υπουργού Αμύνης των ΗΠΑ, αναπληρωτής ΥΠΕΞ  το 1949, 1950-51 και υπ. εξωτερικών 1961-69.  
53 FRUS, 1946, The Near East and Africa, Volume VI, 868.00/5–2049, Memorandum of Conversation, by Mr. Leonard J Cromie of the Division 

of Greek, Turkish, and Iranian Affairs, Washington, May 20, 1949, σσ. 330–333.  
54 Marietta Stankova, Bulgaria in British Foreign Policy 1943 -1949, Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, London School of 

Economics and Political Science, September 1999, ProQuest LLC, USA 2014, σσ. 289-290.  
55 Wilson Center, Digital Archive International History Declassified, Report of Milovan Djilas about a Secret Soviet-Bulgarian-Yugoslav 

Meeting, February 10, 1948, σ. 9.    
56 Milovan Djilas, Conversations with Stalin, Harcourt Brace & Company, N. York 1962, σσ. 181- 182, «Στάλιν προς Kardelj: Πιστεύεις στην 

επιτυχία των ανταρτών»; «Kardelj: Αν δεν αυξηθεί η ξένη παρέμβαση και αν δεν γίνουν σοβαρά πολιτικά και στρατιωτικά λάθη». «Στάλιν: Αν, 
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Αλβανούς, Βούλγαρους και Γιουγκοσλάβους να διακόψουν κάθε βοήθεια προς τον 

ΔΕΣ.57 Την ημέρα που ο Στάλιν απηύθυνε στο ΚΚΕ το Σβαρνούτ (αναδιπλωθείτε), οι 

αντάρτες στο πλαίσιο του «Σχεδίου Λίμνες», βομβάρδισαν τη Θεσσαλονίκη.58  Λίγες 

ημέρες αργότερα, στο Βελιγράδι, οι Ζαχαριάδης και Ιωαννίδης ενημερώθηκαν για τις 

«επιφυλάξεις» του Στάλιν59. Ο Τίτο είπε στον Ζαχαριάδη ότι «η ήττα φάνταζε πλέον 

αναπόδραστη και κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο για την ηγεσία του κόμματος να 

φροντίσει τουλάχιστον να εξασφαλίσει την υστεροφημία της, ηττώμενη από τους 

Αμερικανούς και όχι από τους «ανίκανους» στρατιώτες του Τσαλδάρη».60  

Το επόμενο διάστημα, η ένταση στις σχέσεις ΕΣΣΔ - Γιουγκοσλαβίας 

κορυφώθηκε. Την ώρα που οι μάχες στα βουνά μαίνονταν, η 4η Ολομέλεια του ΚΚΕ 

(28-29 Ιουλίου 1948), αποφάσισε την συμπαράταξη του κόμματος με τον Στάλιν.61 

Παρά τη ρήξη, «η υποστήριξη του Τίτο στους αντάρτες δεν διεκόπη παρά μόλις το 

καλοκαίρι του 1949, ενώ μεγάλο βάρος της βοήθειας προς το ΚΚΕ ανελήφθη από τις 

άλλες Λαϊκές Δημοκρατίες».62  

Το 1948, ο ελληνικός στρατός έφθασε τους 150-200.000 άνδρες και χάρη στην 

κατάρτιση και ροή αμερικανικής βοήθειας η πλάστιγγα του πολέμου έγειρε υπέρ των 

κυβερνητικών δυνάμεων. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν έως τον Μάιο του 1949. Ο 

πρωθυπουργός Σοφούλης πέθανε τον Ιούνιο του 1949, χωρίς να δει την λήξη του 

                                                                                                                             
αν! Όχι δεν έχουν καμία απολύτως προοπτική επιτυχίας. Τι νομίζεις; Ότι η Μ. Βρετανία και οι ΗΠΑ- οι ΗΠΑ το ισχυρότερο κράτος στον κόσμο – 

θα  σου επιτρέψουν να διασπάσεις τις γραμμές επικοινωνιών τους στην Μεσόγειο; Ανοησίες. Και εμείς δεν έχουμε ναυτικό. Η εξέγερση στην 

Ελλάδα πρέπει να σταματήσει και όσο το δυνατόν συντομότερα».  Ο Τζίλας εξηγεί ότι ο Στάλιν χρησιμοποίησε την λέξη ‘‘svernut’’:  Η εξέγερση 

στην Ελλάδα θα πρέπει να ‘‘αναδιπλωθεί’’, Georgi Dimitrov & Ivo Banac, ό.π., σσ. 441-442, «Στάλιν προς Καρντέλι: Πρόσφατα άρχισα να 

αμφιβάλλω ότι οι αντάρτες μπορούν να κερδίσουν. Αν δεν είστε σίγουροι ότι οι αντάρτες θα κερδίσουν, το αντάρτικο πρέπει να περιοριστεί. Οι 

Αμερικανοί και οι Άγγλοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Μεσόγειο. Θα ήθελαν  να έχουν τις βάσεις τους στην Ελλάδα. Θα 

χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσα για να στηρίξουν μια κυβέρνηση που θα είναι υπάκουοι. Αυτό είναι ένα διεθνές θέμα μείζονος σημασίας. Εάν 

το αντάρτικο σταματήσει, δεν θα έχουν καμία δικαιολογία για να σας επιτεθούν. Δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκινήσουν τώρα έναν πόλεμο, όταν 

δεν έχουν την πρόφαση ότι εσείς διοργανώνετε τον εμφύλιο πόλεμο  στην Ελλάδα… Εάν οι προοπτικές για την επιτυχία του αντάρτικο σε μια 

χώρα μειώνονται, είναι καλύτερα να αναβάλουμε τον αγώνα έως ότου υπάρξει πιο ευνοϊκή στιγμή... Απαιτείται νηφάλια ανάλυση του 

συσχετισμού δυνάμεων. Εάν αποδειχθεί ότι κάποια στιγμή δεν πράξαμε σωστά, δεν είναι ντροπή να το παραδεχτούμε». 
57 Lars Bærentzen, John O. Iatrides, Ole L. Smith, ό.π., σσ. 273-274, «Ο Καρντέλι αντελήφθη ότι η βοήθεια του Στάλιν προς το ελληνικό 

αντάρτικο ήταν μόνο λόγια, αλλά στην πράξη συμβολική και έτσι μετά την ρήξη ξεμπέρδεψε με τους αντάρτες και μετά πέταξε την ευθύνη σε 

εμάς».  
58 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ‘Ο κανονιοβολισμός της Θεσσαλονίκης,’ 20 Δεκεμβρίου 96 σ.16. 
59 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σσ. 88 – 89, Στο Βελιγράδι τον ακολούθησε και ο Ζαχαριάδης. Η συνάντηση με τους Καρντέλι, Τζίλας και 

πιθανότατα τον Ράνκοβιτς, πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου ‘48.  
60 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Τι Συμβούλευσε ο Τίτο τον Ζαχαριάδη, αναδημοσίευση από Καθημερινή 15 Φεβρουαρίου 2009, Στις πιέσεις του 

Ιωαννίδη για βοήθεια ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης απάντησε: «Πρέπει να γίνει αγώνας για τις μάζες. Ο (εσωτερικός) εχθρός είναι αδύναμος. Να έχετε 

υπόψη ότι ιστορικά δεν είναι το ίδιο να σας νικήσει ο Τσαλδάρης ή οι Αμερικανοί με ανοικτή επέμβαση. Οι Αμερικανοί, εξάλλου, φοβούνται τον 

ανορθόδοξο πόλεμο», (επικρίνοντας εμμέσως την επιλογή του Ζαχαριάδη για έναν τακτικό πόλεμο).     
61 Αρχείο ΚΚΕ-02. Σώματα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ-102-00008, Ολομέλεια 4η, 7/1948.   
62 Νίκος Μαραντζίδης, ό.π., σ. 16 

http://emfilios.blogspot.gr/2010/09/blog-post_9691.html
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πολέμου. Οι τελευταίες επιχειρήσεις στον Γράμμο και το Βίτσι έληξαν τον Αύγουστο, 

με ολοκληρωτική ήττα των ανταρτών. Στις 21:30 μ.μ. της 15ης Οκτωβρίου από τον 

ραδιοφωνικό σταθμό του Βουκουρεστίου, η εξόριστη «Προσωρινή Δημοκρατική 

Κυβέρνηση» ανακοίνωσε το τέλος των εχθροπραξιών.63  

Ο Ζαχαριάδης αντί να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του υπέδειξε τον 

Τίτο ως υπαίτιο της εμπλοκής στον Εμφύλιο, αλλά και της ήττας.64 Η άρνηση της 

ήττας διατυπώθηκε στο σύνθημα «τα όπλα παρά πόδα».65  

Οι πολιτικές δολοφονίες της Θεσσαλονίκης  

Στην κορύφωση της εμφύλιας σύγκρουσης ήταν ενδεικτική η δράση 

οργανώσεων και οι δολοφονίες που έλαβαν χώρα πριν από τον Μάιο του 1948. Μια 

εποχή άνευ ηθικών φραγμών, καχυποψίας, απειλών, φόβου και αδελφοκτονίας. Εάν η 

σπουδαιότητα της Θεσσαλονίκης μετριέται με σημαντικά γεγονότα, τότε οι πολιτικές 

δολοφονίες που διαπράχθηκαν σε αυτήν αποτιμούν το μέγεθός της. Δεν υπάρχει κάτι 

άλλο που να εξηγεί το γιατί αυτός ο τόπος κουβαλά ένα τόσο βαρύ φορτίο, πέρα από το 

ότι είναι μια διεκδικούμενη πόλη, το μήλον της έριδος των μεγάλων δυνάμεων και των 

περιφερειακών βαλκανικών, που προκάλεσαν πολεμικές συγκρούσεις διεθνείς και 

εμφύλιες για να την αποκτήσουν. Η Θεσσαλονίκη έγινε το σκηνικό εγκληματικών 

ενεργειών, εναντίον του βασιλέως Γεωργίου Α΄ (1913), του στελέχους του ΚΚΕ 

Γιάννη Ζεύγου, (1947), του δημοσιογράφου Τζώρτζ Πόλκ (1948) και του ανεξάρτητου 

βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη (1963). 

Η δολοφονία του Γιάννη Ζεύγου 

Τρείς ημέρες μετά την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν, στις 20 Μαρτίου 

1947, γράφτηκε άλλο ένα αιματηρό κεφάλαιο στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ο 

Γιάννης Ταλαγάνης (το πραγματικό όνομα τού Γιάννη Ζεύγου), μέλος του Πολιτικού 

Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, ήταν δάσκαλος και είχε διατελέσει 

υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου το 1944. Ο Ζεύγος βρισκόταν στη 

                                            
63 Εφημερίδα Ελευθερία, Τρίτη 18 Οκτωβρίου 1949, σ.1, Έπειτα από Τριάμισυ Έτη Αιματοχυσίας, Ο «Τρίτος Γύρος» Έληξε, Επίσημος 

Ομολογία των Συμμοριτών- «Γελιούνται θανάσιμα οι μοναρχοφασίστες αν φαντάζονται ότι δεν υπάρχει πια Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Ο 

ΔΣΕ δεν κατέθεσε τα όπλα, μα μονάχα τα έθεσε παρά πόδα». 
64 «Το στιλέτο του Τίτο χτυπά πισώπλατα τη λαϊκοδημοκρατική Ελλάδα», Άρθρο στην εφημερίδα "Για σταθερή ειρήνη, για τη λαϊκή 

δημοκρατία!", όργανο του Γραφείου Πληροφοριών των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, 1-8-1949, Περιοδικό «Δημοκρατικός 

Στρατός», τεύχος 8, Αύγουστος 1949, ΑΣΚΙ, Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Βουνού, 15-21/10/1948, Κωδ. ΔΣΕ 13848, Χρόνος Έκδοσης 1949, σ. 3-4-5.   
65 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ένθετη Έκδοση: "Καινούργια κατάσταση - Καινούργια καθήκοντα, Ομιλία του Νίκου Ζαχαριάδη στην 6η Ολομέλεια 

της ΚΕ του ΚΚΕ (Οκτώβρης 1949)", Κυριακή 22 Μάη 2011 - αριθ. φύλλου: 10966.  
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Θεσσαλονίκη παρακολουθώντας ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΑΜ τις 

εργασίες της Επιτροπής Ερευνών του ΟΗΕ που ερευνούσε τις καταγγελίες της 

κυβέρνησης για παρέμβαση από τις κομμουνιστικές χώρες, στο πλευρό των ανταρτών 

και τις κατηγορίες των βορείων γειτόνων κατά της Ελλάδος, που απέδιδαν τα 

συνοριακά επεισόδια στην ιμπεριαλιστική και επεκτατική πολιτική της κυβέρνησης.66 

Το πρωί, της 20ης Μαρτίου 1947, ημέρα Πέμπτη, ο Ζεύγος αναχώρησε από το 

ξενοδοχείο «Αστόρια», όπου διέμενε και κατευθύνθηκε στα γραφεία της εφημερίδας 

Αγωνιστής. Από εκεί, πήγε στο εστιατόριο «Ελβετικόν» επί της Αγίας Σοφίας, για να 

γευματίσει. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, στο ύψος της οδού Γεωργίου Σταύρου και 

ώρα 13:10 μ.μ., ένας νεαρός άνδρας 30-35 ετών τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. Το 

θύμα δέχθηκε τρεις σφαίρες και όταν επιχείρησε να σηκωθεί ο δράστης τον 

πυροβόλησε άλλη μία φορά. Ο Ζεύγος έπεσε νεκρός και ο δολοφόνος ετράπη σε φυγή 

από την οδό Αγίας Θεοδώρας. Πολίτες και ένας χωροφύλακας τον καταδίωξαν και τον 

συνέλαβαν σε μικρή απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος. Στην Ασφάλεια, όπου 

οδηγήθηκε προέβη στην εξής δήλωση:  

«Είμαι ελασίτης και προ ενός και ημίσεως μηνός έφθασα εις την Ελλάδα 

από το Μπούλκες. Εκεί υπέστην τα πάνδεινα διότι δεν επικρότουν τας 

ιδέας που εξεδήλωναν τελευταίως όσοι ήσαν εκεί συγκεντρωμένοι. Δια τον 

λόγον αυτόν με έκλεισαν επί 6 μήνες εις το κάτεργον του Μπούλκες.67 

Ονομάζομαι Χρήστος Βλάχος, κατάγομαι εκ Σερρών και επαγγέλλομαι 

τον κρεοπώλην. Μόλις εγύρισα εδώ βρήκα την γυναίκα μου 

εκπορνευόμενη από τους κομμουνιστάς σε τέτοιον σημείο που εχωρίσαμε. 

Αυτήν την γυναίκα την παρουσίασαν στον Αλ. Κύρου68 όταν ήρθε εδώ για 

να του καταθέσει ότι είναι τόσον πιστή στας αρχάς του κομμουνισμού 

ώστε εχώρισε με τον άνδρα της».69  

                                            
66 United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB) Duration: 21 October 1947 – 31 July 1951. 
67 Μπούλκες: στρατόπεδο στην Γιουγκοσλαβία,, όπου αντάρτες εκπαιδεύονταν από παρτιζάνους. Λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Ιωαννίδη 

και του Ζαχαριάδη και ελεγχόταν από την μυστική αστυνομία του Τίτο. 
68 Έλληνας σύνδεσμος στην Επιτροπή Ερευνών των Ηνωμένων Εθνών. 
69 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ν. Κυριαζίδης,, Παρασκευή 21 Μαρτίου 1947, σελ. 1-2, ΄Δολοφονήθηκε Χθές στην Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ζεύγος΄ 
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Τον Βλάχο αντέκρουσε η σύζυγός του, λέγοντας πως τον χώρισε προτού εκείνος 

φύγει για το Μπούλκες.70 Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο δράστης συνοδευόταν από 

άλλα δυο άτομα, τα οποία μετά τη δολοφονία ετράπησαν σε φυγή.71  

Πόσο όμως ευσταθεί ότι ένας ΕΑΜίτης, πράκτορας του Τίτο, που τον έστειλε η 

Μυστική Γιουγκοσλαβική Υπηρεσία στην Θεσσαλονίκη με αποστολή, μέσα σε έναν 

μήνα έγινε άνθρωπος της Intelligence; Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος έκανε λόγο για 

«ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στους κόλπους της Αριστεράς, γιατί ο Ζεύγος είχε γίνει 

στόχος απόπειρας δολοφονίας και το 1946, στην Κόρινθο. Τότε γλίτωσε χάρη στην 

επέμβαση συντρόφων που τον συνόδευαν. Οι φήμες απέδιδαν την απόπειρα και τη 

δολοφονία σε συντρόφους του κομουνιστές. 

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο το ΚΚΕ για να ισχυροποιήσει την ενοχή του 

«αλλαξοπιστήσαντος» Βλάχου ανακάλυψε τους λοιπούς δράστες, τις διασυνδέσεις 

τους και έδωσε τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Στις 3 Απριλίου ο Ριζοσπάστης 

δημοσίευσε επιστολή που είχε στείλει στο κόμμα ο Νικόλαος Σιδηρόπουλος, ο 

φερόμενος ως εις εκ των δολοφόνων που διέφυγαν. Στην ομάδα εκτέλεσης του Ζεύγου 

εκτός από τον Βλάχο αναφερόταν ότι συμμετείχαν ο Ν. Σιδηρόπουλος, ο Χαράλαμπος 

Γκιαουρίδης και ο Χ. Πολυμέρης. Έως την ημέρα της δημοσίευσης ουδείς γνώριζε την 

ταυτότητα των δραστών. Ο Ριζοσπάστης όμως παρουσίασε και φωτογραφίες των 

τριών. Όπως εξηγούσε ο Σιδηρόπουλος, ο ίδιος έστειλε τη φωτογραφία στην 

εφημερίδα, για να μην υπάρξει αμφιβολία για το ποιος ήταν. 

Στην επιστολή του ο τριαντατριάχρονος Σιδηρόπουλος ομολογούσε ότι ήταν 

και αυτός στο Μπούλκες,72 ότι έφυγε από το στρατόπεδο επικαλούμενος λόγους 

νοσταλγίας, ότι επέστρεψε στην Ελλάδα με διαφορά περίπου πέντε ημερών από τον 

Βλάχο και ότι έγινε άνθρωπος της ασφάλειας με το αζημίωτο. Δυο «μετανοήσαντες», 

ένας για τη γυναίκα του ο άλλος από νοσταλγία!  Όπως ισχυρίστηκε μαζί με το Βλάχο 

πήραν εντολή από την ασφάλεια να δολοφονήσουν, τον Ζεύγο, τον Δηλαβέρη, το 

                                            
70 Ο λόγος της φυγής του από το Μπούλκες διαψεύστηκε από την γυναίκα του, η οποία δήλωσε πως δεν είχε σχέση με το ΚΚΕ και πως είχε 

χωρίσει από τον Βλάχο προτού εκείνος φύγει για το Μπούλκες, γιατί ήταν βάναυσος στην συμπεριφορά του. Επομένως, δεν έφυγε για λόγους 

δυσαρέσκειας αλλά μάλλον στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολών, εάν συνυπολογιστεί ότι η διαφυγή από το στρατόπεδο ήταν  σχεδόν αδύνατη. 
71 Εφημερίδα Ελευθερία, Παρασκευή 21 Μαρτίου 1947, σ. 1, ΄Εδολοφονήθη Χθές ο Ζεύγος εν Θεσσαλονίκη΄. 

72 Το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ, 27 Μάρτη 1951, Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το κείμενο βρίσκεται στον τόμο “Το 

Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, Επίσημα Κείμενα, Τόμος Έβδομος 1949–1955”, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995, σσ. 140 – 146, Στο χωριό 

Μπούλκες, στην Βοϊβοντίνα, κοντά στα σύνορα της Σερβίας με την Ουγγαρία, που λειτούργησε ως κολεκτίβα το 1945, εγκαταστάθηκαν 3000 - 

5000 κομμουνιστές, οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα μετά την συμφωνία της Βάρκιζας.  Σχεδόν όλοι ήταν μαχητές του ΕΛΑΣ. 
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δικηγόρο Σακελλαρόπουλο και τον γιατρό Πασαλίδη.73 Βεβαίως, τίποτα από όσα έλεγε 

δεν μπορούσε να αποδειχθεί. Επρόκειτο για υποτιθέμενη συνωμοτική δράση, που 

ενέπλεκε τα όργανα του κράτους, αλλά κυρίως στόχευε να δείξει ότι τα επιβαρυντικά 

για τους αντάρτες στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών του ΟΗΕ ήταν χαλκευμένα.74 Η 

επιστολή Σιδηρόπουλου έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στο πόρισμα της Βαλκανικής 

Επιτροπής και τους μάρτυρες.75
 Η εφημερίδα επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις, 

αλλά δεν εξήγησε πως το ΚΚΕ, μέσα σε δέκα ημέρες, βρήκε ποιοι ήταν οι συνένοχοι 

και πως εντόπισε το Σιδηρόπουλο. Γιατί μίλησε και έστειλε την επιστολή στο ΚΚΕ; 

Μήπως ανακάλυψαν οι σύντροφοι ότι σκότωσε τον Ζεύγο και ομολογώντας ήλπιζε να 

γλυτώσει; Αλλά πως θα το επιτύγχανε; Πως ενώ δήλωνε κομμουνιστής που απλώς 

νοστάλγησε την Ελλάδα, τελικά κατέληξε στην ασφάλεια, όπου βρήκε τη λύση των 

οικονομικών του προβλημάτων; Και πως άλλαξε στρατόπεδο τρεις φορές, μέσα σε 

έναν μήνα. Από κομμουνιστής αγκάλιασε τον «μοναρχοφασισμό», έπειτα από 

δεκατρείς ημέρες μετάνιωσε που πρόδωσε τις αριστερές του καταβολές, άλλαξε και 

ομολόγησε ότι οι μυστικές υπηρεσίες τον έβαλαν να διαπράξει το φόνο; Εάν έδρασε 

υπό πίεση ή εκβιασμό από τις αρχές, γιατί δεν ενημέρωσε εγκαίρως το κόμμα ή δεν 

φώναξε να προειδοποιήσει τον Ζεύγο, όταν τον πλησίαζαν στο δρόμο για να τον 

γλυτώσει; Και τελικά, ποια τιμωρία του επεβλήθη από το κόμμα για μια τέτοια ειδεχθή 

δολοφονία και προδοσία; Ούτε τον κυνήγησαν, δίκασαν, καταδίκασαν, με τις γνωστές 

συνοπτικές διαδικασίες. Απλά εξαφανίστηκε. Έως τον Αύγουστο δεν έγινε γνωστό 

οτιδήποτε για τον μυστηριώδη δολοφόνο και πληροφοριοδότη. Το όνομά του 

ξανακούστηκε στη δίκη των αεροπόρων. 

Εκείνη την περίοδο ο Ζαχαριάδης επεδίωκε να φύγει στη Γιουγκοσλαβία, 

υποστηρίζοντας ότι κινδύνευε η ζωή του. Όμως δεν ήθελε να αφήσει πίσω του τον 

Σιάντο νούμερο δυο στην ηγεσία, τον οποίο κατηγόρησε για πράκτορα των Βρετανών 

(3η Συνδιάσκεψη ΚΚΕ 1950). Οι Γιουγκοσλάβοι καθυστερούσαν την έξοδό του 

αναζητώντας τρόπους διαφυγής. Συμπτωματικά η δολοφονία Ζεύγου ενίσχυε τον 

                                            
73 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 3 Απριλίου 1947, ΄Ποιος Σκότωσε το Γιάννη Ζεύγο΄, σσ.1-2. 

74 Εφημερίδα Ελευθερία, 21 Μαίου 1947, ‘Εις την Επιτροπήν Ερεύνης του ΟΗΕ’, σσ.1,3,4, Την Τετάρτη 2 Απριλίου έληγαν οι εργασίες της 

Επιτροπής και τα μέλη της θα μετέβαιναν στο Μπούλκες για επιτόπια έρευνα, οπότε εάν κατηγορούντο οι μάρτυρες ότι ψεύδονταν και ότι τα 

στοιχεία που παρουσίασαν δεν ήταν αξιόπιστα, τότε και το πόρισμά της Επιτροπής θα ήταν ανάλογο. Η Επιτροπή θα αποφάσιζε τον Μάϊο σε 

συνεδρίαση στην Γενεύη. Το προσχέδιο πορίσματος της Ρωσικής αντιπροσωπείας της 20ης Μαΐου, κατηγορούσε την κυβέρνηση πως 

χρησιμοποίησε ψευδομάρτυρες για να ισχυριστεί ότι οι αντάρτες εφοδιάζονταν και εκπαιδεύονταν σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία. Εκ των 

υστέρων τα στοιχεία απέδειξαν τις αλήθειες και τα ψέματα. 

75 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Πέμπτη 3 Απριλίου 1947, ό.π., σσ.1-2, «Ανακαλώ και διαψεύδω και τους άλλους ομοίους μου που εξετάστηκαν σα 

μάρτυρες της ελληνικής κυβερνήσεως μπροστά στον ΟΗΕ» . 
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ισχυρισμό του Ζαχαριάδη για το ενδεχόμενο δικής του δολοφονίας. Παρεμπιπτόντως, 

σύμφωνα με τα αρχεία του Κ.Κ.Ε., ο Ζαχαριάδης έφυγε από την Αθήνα στις 21 

Μαρτίου. Την επομένη, έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στην κηδεία του 

Ζεύγου και στις 23 του μηνός εξαφανίσθηκε από την πόλη, από όπου μετέβη στη 

Γιουγκοσλαβία στις 6 Απριλίου. Ο Ζαχαριάδης θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη έκταση 

στη δολοφονία Ζεύγου, από κοινού με τον Αλκιβιάδη Λούλη, παρέδωσαν υπόμνημα 

στην επιτροπή του ΟΗΕ, με το οποίο κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι «[…] 

τρομοκρατούσε την ηγεσία και το δημοκρατικό λαό με δολοφονίες στελεχών».76   

Μετά τη δημοσίευση της επιστολής, ο Σιδηρόπουλος αναζητήθηκε από τις 

αρχές της Θεσσαλονίκης, αλλά είχε εγκαταλείψει το ξενοδοχείο «Σέρραι», όπου 

διέμενε από τις 23 Μαρτίου. Ενώ ήταν αναμενόμενο ότι οι «σύντροφοι» θα 

αναζητούσαν το δηλωσία, προδότη και δολοφόνο για να τον τιμωρήσουν, εκείνος 

εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, όπου μπορούσαν να τον 

εντοπίσουν. Η εφημερίδα, με μοναδικό τρόπο διέστρεψε το περιεχόμενο της 

ανακοίνωσης του Γ΄ Σώματος Στρατού για να υποδείξει στους αναγνώστες της τα 

συμπεράσματα που βόλευαν το αφήγημά της.77  

Το 1947, η ηγεσία του ΚΚΕ δήλωνε βέβαιη για την ταυτότητα του δολοφόνου 

και μέσω του Ριζοσπάστη επιχείρησε να ενοχοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό. Όμως, 

δυο χρόνια αργότερα, ο Ζαχαριάδης, έχοντας πλέον πάρει αποστάσεις από τον Τίτο, 

αποφάσισε να μιλήσει και υπέδειξε ως υπεύθυνη για τη δολοφονία την οργάνωση 

ΟΖΝΑ (Μυστική Εθνική Ασφάλεια της Γιουγκοσλαβίας).78 Τα μέλη της έπαιρναν 

                                            
76 Εφημερίδα Ελευθερία, ΄Κυβερνητικαί Πληροφορίαι περί Κρίσεως εντός του ΚΚΕ ,́ Πέμπτη 27 Μαρτίου 1947. 
77 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Παρασκευή 5 Απριλίου 1947, ΄Ποιος Σκότωσε το Ζεύγο΄ ό.π., σ. 1. Απέδωσε την δολοφονία σε εκτελεστικό 

απόσπασμα που συγκροτήθηκε από το Γ  ́Σ.Σ. Ενώ η ανακοίνωση του Γ΄Σ.Σ. έγραφε ότι οι μάρτυρες, που κατέθεταν στην Βαλκανική Επιτροπή 

συγκεντρώθηκαν στην στρατιωτική αστυνομία για την ασφάλειά τους και έπαιρναν ημερήσια αποζημίωση για διατροφή, ο Ριζοσπάστης έλεγε ότι 

οι μάρτυρες ήταν εκτελεστές και τα χρήματα ήταν η αμοιβή για το φόνο. Και αυτά υποτίθεται αποδεικνύονταν από την ανακοίνωση του Γ΄Σ.Σ.   

78 Το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ, 27 Μάρτη 1951, Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το κείμενο βρίσκεται στον τόμο “Το 

Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, Επίσημα Κείμενα, Τόμος Έβδομος 1949–1955”, «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1995, σσ. 140 – 146,  «Ο 

Μιχάλης Πεχτασίδης ήταν ανηψιός του Ιωαννίδη, ήταν στέλεχος της ΟΠΛΑ στην Αθήνα και καθοδηγητής στο Μπούλκες… γενικά η δράση του 

στην ΟΠΛΑ ήταν πολύ σκοτεινή και ύποπτη… Ο Ιωαννίδης και ο Ρούσσος, καθοδηγούσαν εκ μέρους του Πολιτικού Γραφείου την κομματική 

οργάνωση του Μπούλκες… το Μπούλκες ήταν στο έδαφος μιας χώρας, της Γιουγκοσλαβίας, οι κρατικές αρχές της οποίας είχαν την επίβλεψη του 

Μπούλκες (και αλώνιζαν σε αυτό), αλλά και, όπως αποδείχτηκε, προέβαιναν σε “στρατολόγηση” μελών για τη διάσπαση του ΚΚΕ,… 

Εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά στα χέρια των τιτικών πρακτόρων Ράγκοβιτς-Καραϊβάνοφ, που με βασικό τους όργανο τον Μ. Πεχτασίδη και τους 

στενούς συνεργάτες του χρησιμοποιούσαν το Μπούλκες για τους δικούς τους αντεπαναστατικούς σκοπούς… Έτσι το Μπούλκες κάτω απ’ την 

διεύθυνση των τιτικών πρακτόρων Πεχτασίδη και της παρέας του μετατρέπεται σε εστία συνομωσίας κατά του ΚΚΕ,… Είναι χαρακτηριστικό ότι 

ένας απ’ τους δολοφόνους του Γ. Ζεύγου απ’ το Μπούλκες στρατολογήθηκε και αρκετοί άλλοι πράκτορες-χαφιέδες από ’κει στάλθηκαν για να 

δράσουν στην Ελλάδα, στη σλαβομακεδονική μειονότητα ιδιαίτερα και στο ΔΣΕ… (όλη σχεδόν η κομματική επιτροπή της ΚΟ Μπούλκες 

προέρχονταν από την ΟΠΛΑ)» - Νίκου Ζαχαριάδη: Μερικά ζητήματα από την κατάσταση και την κομματική ζωή, 7η   Ολομέλεια της ΚΕ του 

ΚΚΕ 14-18 Μάη 1950,  «Όσοι έλληνες πολιτικοί φυγάδες περνούσαν στη Γιουγκοσλαβία υποβάλλονταν σε μια αντιΚΚΕ καραντίνα και εντατική 
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διαταγές από τον Τίτο και είχαν στενούς δεσμούς με τη ΝΟΦ, ενώ στις 21 Νοεμβρίου 

1946, είχε υπογραφεί η Ειδική Συμφωνία Ενότητας μεταξύ ΝΟΦ και ΚΚΕ.79 

Η δράση της ΟΖΝΑ ήταν γνωστή στο Ζαχαριάδη, αλλά αποφάσισε να μιλήσει 

όταν είχαν τελειώσει όλα: «Σήμερα πια έχει αποδειχθεί ότι ο Χρήστος Βλάχος που 

δολοφόνησε το 1947 στη Θεσσαλονίκη το Γιάννη Ζεύγο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του 

ΚΚΕ, ήταν πράκτορας της ΟΖΝΑ, που εκπαιδεύτηκε στα Σκόπια. Η ΟΖΝΑ τον έστειλε 

στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε όργανο του πράκτορα της Ιντελλιτζενς Σέρβις στρατηγού 

Ζέρβα και δολοφόνησε το Ζεύγο [...] Δεκάδες πράκτορες της ΟΖΝΑ και του ΙΙ 

Γραφείου του Γιουγκοσλαβικού Γενικού Επιτελείου πιάσαμε μέχρι σήμερα. Το 

Δεκέμβρη του 1948 πιάσαμε στην Πρέσπας δυο πράκτορες της ΟΖΝΑ, τους Γούναρη 

Μένο και Μάλιο Μήτσο. Οι πράχτορες αυτοί έδωσαν πλήρη στοιχεία, τα ονόματα των 

αξιωματικών της ΟΖΝΑ που τους έστειλαν και τη συγκεκριμένη αποστολή που τους 

έδωσαν. Το στρατοδικείο του ΔΣΕ τους καταδίκασε σε θάνατο».80 Ο Ζαχαριάδης 

πρόσθεσε και την αναγκαία δόση του ξένου παράγοντα, αλλά δεν έκανε την παραμικρή 

αναφορά στον Σιδηρόπουλο, με τίνος εντολή έδρασε ως πράκτορας. Ως να μην υπήρξε. 

Είπε όμως: «Έως το καλοκαίρι του ΄49 υπήρχαν ακόμη εκατοντάδες Γιουγκοσλάβων 

πρακτόρων της υπηρεσίας πληροφοριών εις την Μακεδονίαν».81 

Όπως φαίνεται υπήρχε μια ανεξέλεγκτη δράση πρακτόρων στην Ελλάδα με 

εντολές για δολιοφθορές και δολοφονίες, που προκαλούσαν επιπλοκές έως το τέλος της 

εμφυλιακής σύγκρουσης. Η δολοφονία Ζεύγου είναι ενδεικτική για τα γεγονότα που 

εξετάζονται. Δείχνει πώς κάποιες ξένες δυνάμεις, που υποτίθεται ότι ενίσχυαν τους 

κομμουνιστές, δρούσαν εγκληματικά εντός της χώρας, εξυπηρετώντας δικά τους 

                                                                                                                             
προπαγάνδα και επεξεργασία. Τότε στρατολογήθηκαν απ’ την ΟΖΝΑ και απ’ τη γιουγκοσλάβικη στρατιωτική κατασκοπεία (Β’ Γραφείο) 

εκατοντάδες και χιλιάδες πράχτορες που ανάλαβαν έγγραφη υποχρέωση να δουλέψουν ενάντια στο ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Τότε δολοφονήθηκαν μια 

σειρά στελέχη του ΚΚΕ από τιτικούς πράχτορες στις περιοχές Καστοριάς, Φλώρινας, Έδεσσας και στην Καρατζόβα. Τιτικός πράχτορας 

σταλμένος απ’ τα Σκόπια ήταν και ο Βλάχος, ο δολοφόνος του μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Γιάννη Ζεύγου, το Μάρτη του 1947» . 

79 Σπυρίδων Σφέτας, ό.π., σσ. 211-246, στο Egejska Makedonija vo NOB 1948, Σκόπια 1981, τόμος V, σ. 21 και 28 Στις 21 Μαΐου 1945 

συγκροτήθηκε το Κεντρικό Συμβούλιο του NOF, αποτελούμενο από τους Paskal Mitrevski (Πασχάλη Μητρόπουλο) ως πολιτικό 

Γραμματέα, Pavle Rakovski (Παύλος Ρακοβίτης), Minco Fotev (Μηνάς Φωτόπουλος), Atanas Korovesov (Aθ. Κοροβέσης), Dzodze Urdov (Γ. 

Ούρδας) και Mihajilo Keramidziev (Mιχάλης Κεραμιτζής),  Παν. Μακεδονίας, Μηνάς Φωτόπουλος (Minco Fotev), Πολιτικό Γραφείο ΚΕ του 

ΚΚΕ, 03 October 1949  

80 «Το Στιλέτο του Τίτο κτυπά πισώπλατα τη Λαοδημοκρατική Ελλάδα», 23-7-49, σ. 222, Άρθρο στην εφημερίδα "Για σταθερή ειρήνη, για τη 

λαϊκή δημοκρατία!", 1-8-1949, Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός», τεύχος 8, Αύγουστος 1949. 

81 ό.π., σ. 222 & ΑΣΚΙ, Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Βουνού, 15-21/10/1948, Κωδ. ΔΣΕ 13848, Χρόνος Έκδοσης 1949, σσ. 6-7, «Το Δεκέμβρη του 

1948 πιάσαμε στην Πρέσπας δυο πράκτορες της ΟΖΝΑ, τους Γούναρη Μένο και Μάλιο Μήτσο. Οι πράχτορες αυτοί έδωσαν πλήρη στοιχεία, τα 

ονόματα των αξιωματικών της ΟΖΝΑ που τους έστειλαν και τη συγκεκριμένη αποστολή που τους έδωσαν. Το στρατοδικείο του ΔΣΕ τους 

καταδίκασε σε θάνατο. Εμείς ρωτήσαμε το Βελιγράδι αν θέλει να τους επιστρέψουμε τους δυο κατάσκοπους του γιατί αλλιώς θα τους  
τουφεκίζαμε. Το Βελιγράδι αρνήθηκε όμως τους κατασκόπους του, παραδίνοντας τους έτσι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και οι δυο ήταν 

μακεδόνες, γι αυτό και η ζωή τους δεν ενδιέφερε και τόσο τους μεγαλοσέρβους σωβινιστές».  
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συμφέροντα. Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι δρούσαν σε γνώση του ΚΚΕ και του ΔΣΕ. 

Το Βελιγράδι εξυπηρετούσε τα σχέδια του Ζαχαριάδη και εκείνος τα σχέδια του Τίτο. 

Το ΚΚΕ σε κάθε σημαντική υπόθεση δολοφονίας, έβρισκε εκ των υστέρων 

τους μάρτυρες, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είχαν θητεύσει στις τάξεις του κόμματος, 

προκειμένου να καταθέσουν, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τις ξένες μυστικές 

υπηρεσίες, χωρίς βεβαίως ο λόγος τους να τεκμηριώνεται από οτιδήποτε. Ο 

Ριζοσπάστης και ο γραμματέας του κόμματος που έγραψαν για την υπόθεση 

Σιδηρόπουλου, εκτίθεντο αφού ο ίδιος ο Ζαχαριάδης, διέψευσε αργότερα την ιστορία, 

ξεκαθαρίζοντας ότι οι δολοφόνοι ήταν πράκτορες των Γιουγκοσλάβων. Ο  Ζαχαριάδης 

δεν είχε να πει τίποτε για τα δημοσιεύματα που ήταν εν γνώσει του, είχαν την έγκρισή 

του, αφού ήταν υπεύθυνος του εντύπου και μάλιστα με επιστολή του κατήγγειλε τον 

υπουργό Δημοσίας Τάξεως Ν. Ζέρβα ως οργανωτή της δολοφονίας και συνυπεύθυνο 

τον υπουργό Γενικό Διοικητή Βορείου Ελλάδος Κ. Ροδόπουλο. Μάλιστα με άρθρο του 

στο Ριζοσπάστη (4 Απριλίου ‘47), με τίτλο «Άβυσσος άβυσσον επικαλείται» επέμενε 

στις ίδιες κατηγορίες.82 Εν ολίγοις, η ηγεσία του ΚΚΕ απέκρυψε την αλήθεια, 

παραπληροφόρησε την κοινωνία, τα μέλη του κόμματος, ενοχοποίησε την κυβέρνηση, 

αποπροσανατόλισε τις έρευνες και κυρίως «προστάτευσε» τους δολοφόνους ενός 

συντρόφου, στελέχους της αριστεράς, προκειμένου να μην εκθέσει τη δράση των 

Γιουγκοσλάβων, της ΟΖΝΑ και της ΝΟΦ. 

Ο Βλάχος καταδικάστηκε το 1948 σε φυλάκιση δύο ετών, όμως αφέθηκε 

ελεύθερος νωρίτερα και έφυγε στην Αργεντινή. Έπειτα από χρόνια επέστρεψε στην 

Ελλάδα. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1981, ως τρόφιμος του ψυχιατρείου της Λέρου83 έδωσε 

τη δική του εκδοχή στην Ακρόπολη της Κυριακής: «Όλη μου η ζωή είναι αφιερωμένη 

στην πατρίδα, στους συμμάχους [...] Εγώ δούλευα για την ελληνική και τη συμμαχική 

αντικατασκοπία, πολεμούσα τους κομμουνιστές και τους Τούρκους [...] Έτσι, εκτέλεσα 

και την εντολή που πήρα από τους ανωτέρους μου, να σκοτώσω τον Γιάννη Ζέβγο. 

Εγώ έτρεξα. Έπρεπε να υπακούσω. Η πατρίδα κινδύνευε, έπρεπε να την καθαρίσω από 

τους κομμουνιστές και τους Τούρκους [...] Και τον Σουλτάνο του ΚΚΕ (σ.σ. τον 

                                            
82 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Κυριακή 23 Μάρτη 1997, σ. 14, Δόγματος Τρούμαν Πρώτο Θύμα, "Αρχισε η "εαρινή εκστρατεία". Η δολοφονία του 

Ζέβγου, οι σφαγές στο Γύθειο, η εκτέλεση του Μπαμπακά και οι ομαδικές δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη είναι μόνο μερικά δείγματα... Πρόκειται 

για μια εύκολη αιματοχυσία σε βάρος του ειρηνικού πληθυσμού... Ο Ζέρβας, τόχει πιο εύκολο και βολικό να επιδίδεται σε λεονταρισμούς στη 

Βέροια και να οργανώνει προσωπικά τη δολοφονία του Ζέβγου στη Θεσσαλονίκη, παρά να βγει και να μετρηθεί με το Μάρκο και το στρατό του». 
83 Τα όσα είπε ο Βλάχος δεν αποτελούν τεκμήριο λόγω της πνευματικής του κατάστασης.  



 
 

23 

Ζαχαριάδη) έπρεπε να τον σκοτώσω».84 Προφανώς ο Βλάχος δεν είχε διαβάσει το 

άρθρο του Ζαχαριάδη για «Το Στιλέτο του Τίτο». 

Σαράντα τρία χρόνια μετά, ο Βαφειάδης μίλησε για τη δολοφονία Ζεύγου. Σε 

συνέντευξη του στην Επικαιρότητα της Κυριακής απεκάλυψε ότι «ο Βλάχος σκότωσε 

τον Ζεύγο με διαταγή του Ζαχαριάδη». Σύμφωνα με τον Βαφειάδη, με τον τρόπο αυτό 

ο Ζαχαριάδης επεδίωκε «να τσιμεντάρει την αδιαλλαξία των άκρων και από τις δύο 

πλευρές». Μάλιστα, ο Ζαχαριάδης είχε προτείνει στον ίδιο να οργανώσει τη δολοφονία 

Ζεύγου, οπότε ήταν: «μια υπόθεση που την ήξερε καλά».85 

Δολοφονική επίθεση κατά των αεροπόρων  

Σαράντα ημέρες μετά τη δολοφονία Ζεύγου, στις 30 Απριλίου 1947, άλλη μια 

εγκληματική ενέργεια με πέντε νεκρούς και οκτώ τραυματίες σημειώθηκε στη 

Θεσσαλονίκη. Τη δολοφονία των ανδρών, που επέβαιναν  σε λεωφορείο της Πολεμικής 

Αεροπορίας και κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο Σέδες, ανέβαλε να πραγματοποιήσει η 

οργάνωση ΟΠΛΑ.86 Το πρωί της Τετάρτης, ενώ αξιωματικοί επιβιβάζονταν στο 

λεωφορείο στη στάση Μισραχή, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, μέλη της 

οργάνωσης επιτέθηκαν με πιστόλια και χειροβομβίδες και εξαφανίστηκαν.87 

Συμπτωματικά ένας οδηγός ταξί, που επρόκειτο να μεταφέρει τους δράστες, κίνησε 

υποψίες και συνελήφθη από πολίτες, με αποτέλεσμα την εξάρθρωση της ΟΠΛΑ από 

τον μοίραρχο Νικόλαο Μουσχουντή.  

Στη δίκη των «αεροπόρων» απεκαλύφθη ότι η ΟΠΛΑ είχε ανθρώπους της στο 

χώρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Στο «Αστόρια» ο υπάλληλος Ιωάννης Αναδολής έδινε 

στην οργάνωση, μέσω συνδέσμου, τις καταστάσεις των αεροπόρων που διέμεναν εκεί 

και σε άλλα ξενοδοχεία. Η κατάθεση του αξιωματικού Ιωάννη Πάντου, που επέβαινε 

                                            
84 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, Μέρος 30ο, 03 Δεκεμβρίου 96, σ. 10. 

85 Επικαιρότητα της Κυριακής, Δέσποινα Τσαντέ, 16 Δεκεμβρίου 1990. 
86 Η ΟΠΛΑ (Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών), της πολιτοφυλακής του ΔΣΕ ήταν το ένοπλο σώμα της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 

Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), που αναλάμβανε κυρίως αποστολές εξουδετέρωσης, με εκτελέσεις αξιωματούχων πολιτικών και απλών πολιτών, μια 

κόκκινη τρομοκρατία ως απάντηση στην λευκή, κατά την διάρκεια του εμφυλίου. Η ΟΠΛΑ δημιουργήθηκε αρχικά ως «Πλατειά Λαϊκή 

Αυτοάμυνα», σύμφωνα με την διακήρυξη του Ζαχαριάδη στις 12 Απριλίου 1946, σε ανοικτή συγκέντρωση, στην Θεσσαλονίκη, ότι: έπρεπε να 

οργανωθεί χωρίς αναβολή «η αυτοάμυνα του δημοκρατικού λαού», ενάντια στην «μοναρχοφασιστική τρομοκρατία». Το Μάη του 1946 το  
Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ έδωσε εντολή σε κάποιον “Αλέκο” (ή Γουσόπουλο) να δημιουργήσει αντάρτικο πόλεως, (Τ. Κατσαρός, Μια 

απόφαση μάχομαι μέχρι το τέλος. Στενή Αυτοάμυνα (ΟΠΛΑ) 1946-1947), Ο Γ. Μόδης αναφέρει τον «Αλέκο», ως Βαρκάρη από τον Πειραιά, 

υπεύθυνο του Μακεδονικού Γραφείου Γεώργιος Μόδης, ό.π., σ. 17. 
87 Εγκλήματα του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, η Δίκη της Ο.Π.Λ.Α.: Πρακτικά της Δίκης της Στενής Αυτοάμυνας ή Ο.Π.Λ.Α. Θεσσαλονίκης , 

Αντιφασιστική Δημοκρατική Ένωσις Α.Δ.Ε., Θεσσαλονίκη 1947, 28-8-47, Κατάθεση Σινιγαρδάκη Εμμανουήλ, ό.π., σ. 21- 22. 
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στο λεωφορείο έδειχνε την παραπληροφόρηση από την Αριστερά: «Μετά την απόπειρα 

με επλησίασαν διάφοροι και εδώ και στην Αθήνα και μου έλεγαν ότι η επίθεσις δεν 

είχε γίνει από τους αριστερούς, διότι δεν είχαν κανένα συμφέρον να την κάμουν. Δι’ 

αυτό και η αστυνομία δεν φέρνει εις φως την υπόθεσιν». Οι κατηγορούμενοι 

παραδέχτηκαν ότι διέδιδαν πως η επίθεση ήταν έργο του κράτους ή των ξένων 

μυστικών υπηρεσιών.88 Η αριστερά επέμενε στην ίδια τακτική. Ο Ριζοσπάστης, όπως 

και στην περίπτωση της δολοφονίας Ζεύγου, έκανε την επίθεση κατά των αεροπόρων 

σημαία εναντίον του κράτους. Σε ένα άρθρο ποταμό, έγραφε για «πανηγυρισμούς της 

Δεξιάς για την δολοφονία […] για το αίμα των Ελλήνων αξιωματικών που θα 

χρησιμεύσει για να τεθεί εκτός νόμου η ηγεσία της Αριστεράς… Ότι το έγκλημα έγινε 

από την παράταξη εκείνη που έχει συμφέρον», δηλαδή τη Δεξιά.89 Μια προπαγάνδα 

ενδεικτική πολλών γεγονότων. Μάλιστα, ο Γ. Σιάντος πήγε στον υπουργό Βορείου 

Ελλάδος Κων. Ροδόπουλο για να του ζητήσει «να αφεθούν ελεύθεροι όσοι αριστεροί 

είχαν συλληφθεί και πως ήταν αδύνατο να ενέχονται κομμουνιστές στο έγκλημα […] 

Άλλοι είναι εκείνοι που υποδαυλίζουν την αλληλοεξόντωση […] Είναι η μέθοδος του 

διαίρει και βασίλευε που εφαρμόζουν παντού όπου οι ιμπεριαλιστές έχουν αποικιακές 

βλέψεις και συμφέροντα».90 Στο φύλλο της 7ης Μαΐου, επιχειρηματολογούσε γιατί ήταν 

αδύνατο οι κομμουνιστές να εκτέλεσαν τους αεροπόρους, λέγοντας ότι η Αριστερά 

ήταν θύμα!91 Τρείς μήνες μετά, όταν άρχισαν οι απολογίες των συλληφθέντων μελών 

της ΟΠΛΑ, των ΕΑΜιτών, το ΚΚΕ σιωπούσε για την παραπληροφόρηση και τα ψεύδη 

που διέδιδε εναντίον της κυβέρνησης και των ξένων υπηρεσιών. 

Ο.Π.Λ.Α. και Μ.Λ.Α.  

Η δράση της ΟΠΛΑ ήταν πλούσια. Η οργάνωση υποτίθεται ότι εξαρθρώθηκε 

το 1947. Κατά τη δίκη των μελών της ο Ανδρέας (Τάκης) Παπαγεωργίου, ανέφερε το 

όνομα του Νικολάου Σιδηρόπουλου, του ανθρώπου που είχε στείλει την επιστολή 

ανάληψης της ευθύνης για τη δολοφονία Ζεύγου. Ο Σιδηρόπουλος, είχε επανέλθει στο 

κόμμα εν χορδαίς και οργάνοις!92 Το διάστημα που μεσολάβησε μετά τη δολοφονία 

Ζεύγου κρυβόταν σε κάποιο σπίτι και είχε επαφή με το κόμμα, το οποίο προφανώς του 

                                            
88 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σσ. 29- 31.  
89 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Σάββατο 3 Μαίου 1947, σ. 1, Ποιοι Οργάνωσαν Ποιοι Εξετέλεσαν το Νέο Έγκλημα; Ο Λαός Περιμένει να Μάθει…, 

Ο Διωγμός των Αθώων, κι΄ άλλες Συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, Διάβημα του κ. Σιάντου.  
90 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Παρασκευή 2 Μαίου 1947, σσ. 1-4 , Συλλήψεις Ηγετών της Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη, Πρόσχημα η Δολοφονία 

από Αγνώστους Ομάδας Αξιωματικών της Αεροπορίας, Ποιοι Υποδαυλίζουν την Αλληλοεξόντωση. 
91 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Τετάρτη 7 Μαΐου 1947, Μια Πολύ Ύποπτη Υπόθεση. 
92 Ήταν εκείνος που θα προμήθευε την ΟΠΛΑ με τα αναγκαία εκρηκτικά για να ανατινάξουν το κτίριο της Ε.Σ.Α..  
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συγχώρεσε το φόνο και τον χρησιμοποιούσε στις διάφορες δράσεις του. Ο 

Παπαγεωργίου ομολόγησε ότι μετά την επιστολή για το φόνο του Ζεύγου, ο 

Σιδηρόπουλος φυγαδεύτηκε στο βουνό με τη γυναίκα του.93 Ή τον συγχώρεσαν για το 

φόνο ή το ΚΚΕ γνώριζε ότι επρόκειτο περί επιστολής- σκευωρίας, για να ενοχοποιήσει 

την κυβέρνηση. Θεωρητικά η δράση της ΟΠΛΑ τελείωσε με τη σύλληψη και τη δίκη 

το 1947. Ωστόσο συνέχισε να επιχειρεί ως εκτελεστικός βραχίονας του ΚΚΕ, ενώ 

εκπαιδευμένοι σαμποτέρ ενεργούσαν στη Θεσσαλονίκη, έως τον Ιανουάριο του 1949, 

οπότε και συνελήφθησαν. Ο επικεφαλής της οργάνωσης διέφυγε και τα ίχνη του 

χάθηκαν έως το 1954. Το όνομά του ακούστηκε ξανά, σε ρόλο διπλού πράκτορα, ο 

οποίος δρούσε κατ’ εντολή του Ζαχαριάδη, για να καταδίδει αντάρτες στην 

ασφάλεια.94 Στις 25 Νοεμβρίου 1947 ξεκίνησε η δίκη της  Μαζικής Λαϊκής 

Αυτοάμυνας, που δρούσε στη Θεσσαλονίκη  ως αντάρτικο πόλεως. Μεταξύ των μελών 

της Επιτροπής Πόλης ήταν οι Βατουσιανός και Βασβανάς, που ενεπλάκησαν στη 

δολοφονία Πολκ.95   

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.1. Η βιβλιογραφία για την υπόθεση Πολκ  

Επτά δεκαετίες μετά τη δολοφονία Πολκ, ελάχιστοι έχουν αποδεχθεί την 

επίσημη εκδοχή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, δηλαδή τη δικαστική ετυμηγορία 

                                            
93 Εγκλήματα του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, η Δίκη της Ο.Π.Λ.Α.: Πρακτικά της Δίκης της Στενής Αυτοάμυνας ή Ο.Π.Λ.Α. Θεσσαλονίκης,  

Συνεδρίασης του απογεύματος της Δευτέρας 8-9-47 ώρα 16.30΄ Απολογία Παπαγεωργίου, σσ. 174–185 & Γεώργιος Μόδης, ό.π., σσ. 37-38.  
94 Γιώργης Βοντίτσος Γούσιας,  ό.π., σσ. 104- 107, Ο Γουσόπουλος με  τη γυναίκα του Αθηνά Βιζώτη, το καλοκαίρι του 1954, στάλθηκαν στην 

Θεσσαλονίκη, με αποστολή να φτιάξουν οργάνωση και να δουλεύουν ανεξάρτητοι. Πιάστηκαν σε ραντεβού από προδοσία και ο Γουσόπουλος με 

εντολή Ζαχαριάδη κέρδισε την εμπιστοσύνη της αστυνομίας και δέχθηκε να γίνει ο άνθρωπος της Ασφάλειας. Δρούσε ελεύθερα, παρά το 

βεβαρυμμένο παρελθόν του, παραδίδοντας τους συντρόφους του, στην ασφάλεια καθ΄υπόδειξη του γραμματέα του ΚΚΕ, που τον χρησιμοποιήσε 

ως διπλό πράκτορα.    
95 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σ. 55.  
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του 1949. Για την κοινή γνώμη δεν έχει βρεθεί ο πραγματικός ένοχος/οι, οπότε η 

υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη. Το γιατί, έχει σχέση με την εποχή, τις συνθήκες που 

επικρατούσαν, το διεφθαρμένο και στρατοκρατούμενο περιβάλλον, την αμηχανία της 

κυβέρνησης, η οποία έδωσε την εντύπωση ότι λειτουργούσε με μονομανία, την 

αδυναμία της να εντοπίσει τα κίνητρα και επομένως τούς αυτουργούς και εντολείς της 

δολοφονίας, τις βεβιασμένες και σπασμωδικές ενέργειες των αξιωματούχων και άλλα, 

που συνέθεταν την εικόνα μιας χώρας υπό διάλυση και επιτροπεία.  

Στην προσπάθεια ανεύρεσης των ενόχων ή ακόμη και σε μια επιχείρηση 

αποπροσανατολισμού, διατυπώθηκαν διαφορετικές εκδοχές για τους ηθικούς και 

φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, που αποτέλεσαν τη βάση της βιβλιογραφίας για 

τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Είναι ουσιαστικό, πέρα από την παράθεση των 

γεγονότων, να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα και η ιδεολογική μόχλευση των γεγονότων 

από κάθε συγγραφέα. Οι πολιτικές πεποιθήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις συνειδητά ή 

ασυνείδητα επηρέασαν την έρευνα. Η ιδεολογία δεν έχει σημασία, παρά μόνον εάν ο 

ίδιος ο ερευνητής παίρνει ανάλογη θέση. Είναι εξαιρετικά εύκολο, ενίοτε βολικό και 

συχνά συμφέρον να γλιστρήσει η σκέψη στον υποκειμενισμό μέσω της ιδεολογικής 

άποψης. Δυστυχώς, ελάχιστοι κατάφεραν να εξετάσουν το ιστορικό περιβάλλον της 

εποχής και το φόνο χωρίς να υποκύψουν στη γοητεία της ιδεολογίας.  

Υποχρεωτικά σε μια ερευνητική εργασία, που δεν αποτελεί επαναδιατύπωση ή 

παράφραση προηγούμενης βιβλιογραφίας, είναι αναπόφευκτη η επιβεβαίωση, η 

αμφισβήτηση ή η απόρριψη, προκειμένου η έρευνα να προχωρήσει ένα βήμα 

παρακάτω. Η βιβλιογραφία για την υπόθεση Πολκ και τη δίκη των κατηγορουμένων, 

περιλαμβάνει κάποιες εκδοχές για το ποιοι ήταν οι ένοχοι και το πώς διεπράχθη ο 

φόνος. Πλήν του αποστασιοποιημένου Έντμουντ Κήλυ και του διεισδυτικού Γιάννη 

Βούλτεψη, το σύνολο σχεδόν των συγγραμμάτων ακροβατεί σε υποθέσεις, που 

καταρρίπτονται λογικά. Αγαπημένοι ένοχοι των περισσοτέρων συγγραφέων και 

επίδοξων ιστοριογράφων ήταν οι ξένες δυνάμεις και το κράτος ή το παρακράτος της 

Δεξιάς. Βεβαίως, οι ανωτέρω θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για πολλά, αλλά αυτό 

δεν τους καθιστούσε αυτόματα ενόχους για όλα.  

Μέσα από το πόνημα του δημοσιογράφου Κώστα Χατζηαργύρη, πολιτικού 

συντάκτη στο Βήμα, ανταποκριτή της Christian Science Monitor και έναν από τους 

άμεσα εμπλεκόμενους στην υπόθεση, «αναδεικνύεται» η βρετανική εμπλοκή στο 
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έγκλημα. Υποδείκνυε ως ηθικό και φυσικό αυτουργό τον επικεφαλής του Γραφείου 

Τύπου του βρετανικού Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη Ράντολ Κόουτ (Randoll 

Coate). Ο πράκτορας της Intelligence Service, όπως τον αποκαλούσε, κάλεσε τον Πολκ 

για δείπνο στο σπίτι του, επί της οδού Νίκης, όπου του σέρβιρε το πιάτο με τον 

αστακό, τον φόρτωσε σε μια βάρκα, στην οποία επέβαινε και εκείνος, τον εκτέλεσε και 

τον έριξε στη θάλασσα. Την άποψη περί βρετανικής εμπλοκής, τη στήριξε στο μένος 

που φέρεται ότι είχε η αποχωρούσα αυτοκρατορία από την περιοχή, στην σύγκρουσή 

της με τους Αμερικανούς, οι οποίοι αναλάμβαναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

πετρελαιοφόρο ανατολική Μεσόγειο και στην προσπάθεια ορισμένων κύκλων του 

Λονδίνου να φέρουν σε δύσκολη θέση τους Αμερικανούς, την ελληνική κυβέρνηση και 

τη Σοβιετική Ένωση. Εν ολίγοις, επειδή οι Βρετανοί δυσανασχετούσαν που παρέδιδαν 

την περιοχή σε αμερικανικό έλεγχο σκότωσαν τον Πολκ. Προσπερνώντας το σενάριο 

που απευθύνεται σε αφελείς ή στρατευμένους, είναι αξιοθαύμαστος ο ιντριγκαδόρικος 

τρόπος γραφής, με τον οποίο επιχείρησε να παρασύρει τον αναγνώστη σε ένα κυκεώνα 

υποτιθέμενων στοιχείων, παραπληροφορώντας και χειραγωγώντας το κοινό.96 Όταν 

έπειτα από σαράντα χρόνια παρουσίασε το βιβλίο του Η υπόθεση Πολκ: Ο ρόλος των 

ξένων υπηρεσιών στην Ελλάδα, ουδείς θυμόταν τον δικό του ρόλο στη δολοφονία. 

Αντιθέτως με την εκ των υστέρων αρθρογραφία του, δια της οποίας βεβαίωνε ότι 

πάντα ήταν κομμουνιστής και την εκδοτική του προσπάθεια να αθωώσει την Αριστερά, 

στη δίκη του Στακτόπουλου επέδειξε ιταμή στάση και αδίστακτα τον υπέδειξε ως 

ένοχο. Απέφυγε τη σύλληψη με απίστευτους ελιγμούς και ψεύδη, αλλά κυρίως λόγω 

του συγγενικού του δεσμού με τον πρωθυπουργό Σοφούλη και το υπέρ αυτού κλίμα 

που δημιούργησε στον δημοσιογραφικό κόσμο, παρουσιαζόμενος ως θύμα. Δεν 

ορρωδούσε προ ουδενός, στοχοποιώντας συναδέλφους του, αφήνοντας υπόνοιες 

εναντίον πάντων. Από τις καταθέσεις και την καθαρά εκβιαστική επιστολή, που 

απέστειλε στον εισαγγελέα Κωνσταντινίδη, στους Βρετανούς και την κυβέρνηση, με 

την οποία καθιστούσε ένοχο όποιον μπορούσε, αποπροσανατολίζοντας την έρευνα και 

εμπλέκοντας αθώους, κυρίως δε από το ύφος της γραφής του, σκιαγραφείται μια 

χαμερπής προσωπικότητα και καθίσταται σαφές ότι όχι απλώς απέκρυπτε γεγονότα, 

αλλά είχε καθοριστική συμμετοχή σε αυτά. 

Η ανωτέρω συλλογιστική είχε άρωμα από ένα προγενέστερο σύγγραμμα του 

καθηγητού Στέφανου Ξυδή (Stephen G. Xydis). Το 1968, στην κορύφωση του Ψυχρού 

                                            
96 Κώστας Χατζηαργύρης, «Η υπόθεση Πολκ: Ο ρόλος των ξένων υπηρεσιών στην Ελλάδα», Ειρήνη, Αθήνα 1988. 
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Πολέμου ο διασημότερος διπλός πράκτορας, ο Κίμ Φίλμπι, έχοντας πλέον 

αποσκιρτήσει στην ΕΣΣΔ, έγραψε το βιβλίο My Silent War, με αναφορές και στην 

Ελλάδα.97 Όλο αυτό το σκηνικό δημιουργούσε ένα κλίμα κατασκοπίας, όπου σαφώς 

εμπλέκονταν οι Βρετανοί. Εύλογα, ο καθηγητής Xydis, το 1975, έγραψε ένα άρθρο, με 

το οποίο υπέδειξε τον Φίλμπι ως εγκέφαλο της δολοφονίας. Ο Φίλμπι είχε συναντήσει 

τον Πολκ στο τελευταίο του ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και διεμήνυσε στo τμήμα 

της βρετανικής υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη να τον εκτελέσει. Το κίνητρο των 

Σοβιετικών ήταν να ενοχοποιήσουν τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς για τον 

φόνο ενός «φιλο-αριστερού». Εκεί τοποθέτησε και τον Βρετανό Ράνταλ Κόουτ, ο 

οποίος αγνοούσε πως ο Φίλμπι δούλευε για τους σοβιετικούς, δεν είχε λόγο να 

αμφισβητήσει μια εντολή της ΜΙ6 και οργάνωσε τη δολοφονία. Εφόσον ο «3ος 

άνθρωπος» όπως αποκαλούσαν τον Φίλμπι, δρούσε υπέρ των Σοβιετικών, οι 

πραγματικοί αυτουργοί της δολοφονίας έπρεπε να αναζητηθούν στην Αριστερά.98 

Υπήρχε βέβαια και το ενδεχόμενο ο Κόουτ να ανήκε στον κύκλο των διπλών 

πρακτόρων και να ενήργησε με εντολή από τη Μόσχα. Αυτό το σενάριο, δεν είχε βάση. 

Όταν οι Βρετανοί άρχισαν να υποπτεύονται το Φίλμπι, τον έστειλαν σε θέση 

δημοσιογράφου στη Βηρυτό. Αντιθέτως, διατήρησαν τον Κόουτ σε σημαντικές θέσεις 

για πολλά χρόνια. Πέραν τούτων, ο Xydis παρείχε πληροφορίες, που έδωσαν μια άλλη 

διάσταση στο πολιτικό παιχνίδι, που διαδραματιζόταν τη συγκεκριμένη περίοδο στους 

κόλπους της Αριστεράς, συνδυαζόμενες με τη δράση των πρωταγωνιστών του 

Εμφυλίου∙ όπως τη σύγκρουση του Ζαχαριάδη με τον Βαφειάδη, μια σημαντική 

παράμετρο, που ουδέποτε απασχόλησε την έρευνα στην υπόθεση.  

Στη θεωρία, ότι ο Πολκ ήταν το θύμα της σύγκρουσης μεταξύ Ζαχαριάδη και 

Βαφειάδη αναφέρθηκε και ο Έντμουντ Κήλυ (Edmund L. Keeley), γόνος οικογένειας 

διπλωματών, με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Ο Κήλυ δεν προσδιόρισε τους 

ενόχους. Απέρριψε την υπόθεση το έγκλημα να διεπράχθη από κάποιο διπλό πράκτορα 

σε συνεργασία με κομμουνιστές, καθώς οι αντάρτες δυσκολεύονταν να κυκλοφορούν 

στη Θεσσαλονίκη, που αστυνομοκρατείτο. Κάτι που καταρρίπτεται από τα γεγονότα. 

Κατά την άποψή του η δολοφονία δεν ήταν έργο των κομμουνιστών ή των Βρετανών, 

αν και ανέφερε την οργή των Βρετανών λόγω της απώλειας της επιρροής τους στην 

Ελλάδα χάριν των Αμερικανών. Τόνισε το ρόλο του Ρ. Κόουτ, αλλά απέρριψε και την 

                                            
97 Kim Philby, My Silent War: The Autobiography of a Spy, The Random House Books, London 2003, σ. 27. 
98 Stephen G. Xydis, The Polk Murder Case Revisited, Southeastern Europe, V2, 1, CUNY, New York, 1975. 
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υπόθεση του S. Xydis, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Φίλμπι σχεδίασε τη δολοφονία για να 

προκαλέσει συγκρούσεις εντός του καπιταλιστικού στρατοπέδου.  Ο Φίλμπι, που 

βρισκόταν στις υψηλότερες βαθμίδες της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ήταν 

εξαιρετικά πολύτιμος για τους Σοβιετικούς, ώστε να τον θέσουν σε κίνδυνο με μια 

επιχείρηση αμφιβόλου σημασίας και περιορισμένης αξίας, τόνισε ο Κήλυ. Άφησε 

ανοικτό το ενδεχόμενο ο Κόουτ να έφερε το θύμα σε επαφή με κάποιους που θα τον 

οδηγούσαν στους αντάρτες, χωρίς αυτό να σήμαινε ότι συμμετείχε καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη δολοφονία του. Στο βιβλίο του περιέλαβε μια ιστορία, που κυκλοφορούσε 

μεταξύ κομμουνιστών, σύμφωνα με την οποία το έγκλημα διεπράχθη από κάποιο διπλό 

πράκτορα σε συνεργασία με κομμουνιστές. Πιθανή αιτία, κίνητρο για τη δολοφονία 

ήταν ο εκφοβισμός των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, από κάποιους που θεωρούσαν 

τα άρθρα του Πολκ επιθετικά για την κυβέρνηση, δηλαδή ο φόνος διεπράχθη «ως 

πατριωτική πράξη». Ο Κήλυ υπέθεσε ότι ο Στακτόπουλος είχε στοχοποιηθεί. Θεώρησε 

πως Ελλάδα, ΗΠΑ και Βρετανία σε κοινό μέτωπο οχυρώθηκαν πίσω από τον 

αντικομμουνισμό, τον οποίο ταύτισαν με τον πατριωτισμό και συγκάλυψαν ένα 

έγκλημα στο όνομα του εθνικού συμφέροντος.99  

Οι περισσότερες από τις συγγραφικές προσπάθειες στηρίζονται σε ένα – δυο 

τυχαία συμβάντα, κάποιες φορές εξόφθαλμα φανταστικά. Το πλέον απίθανο σενάριο 

προέρχεται από την Κέιτι Μάρτον (Kati Marton). Η συγγραφέας και δημοσιογράφος, 

επιχείρησε να πείσει ότι αποκάλυψε τον δολοφόνο και τον ηθικό αυτουργό. Ο Πολκ 

δεν έπαιξε με τους κανόνες της κυβέρνησης και βρέθηκε στο στόχαστρο της πολιτικής 

και οικονομικής ελίτ. Ιθύνων νους του εγκλήματος ήταν ο αρχηγός του Λαϊκού 

Κόμματος Κωνσταντίνος Τσαλδάρης. Στήριξε τον ισχυρισμό της σε πληροφορίες που 

φέρεται να έδωσε στον ελληνοαμερικανό ερευνητή Κέλλις100, ένας πράκτορας ονόματι 

Θεόδωρος Ξυγκάκος, τον οποίο ο αντισμήναρχος χρησιμοποίησε διερευνώντας την 

υπόθεση. Το σχέδιο κατέστρωσε ένας Κουρτέσης, σε συνεργασία με τον αστυνομικό 

διευθυντή Μουσχουντή και ανέθεσαν τον φόνο σε κάποιους εκτελεστές. Ο Πολκ 

ναρκωμένος, με πυτζάμες, απήχθη από το ξενοδοχείο μέσα σε ένα καλάθι με άπλυτα. 

Οι δράστες τον πέρασαν από τους φρουρούς της εισόδου, τον πήγαν σε παρακείμενο 

δρόμο, τον έντυσαν και τον πυροβόλησαν με όπλο που μάλλον είχε σιγαστήρα, τον 

έδεσαν, τον μετέφεραν στην παραλία και τον πέταξαν στη θάλασσα. Επικαλούμενη τον 

                                            
99 Έντμουντ Κήλυ, Φόνος στον Θερμαϊκό – Ύπατοι Πραίτορες και Τύπος στην υπόθεση Πόλκ, Γνώση, Αθήνα 1991.  
100 Ο Τζέιμς Κέλλις προσελήφθη από τον Στρατηγό Ντόνοβαν προκειμένου  να ενημερώνεται για τις έρευνες γύρω από την δολοφονία Πολκ 



 
 

30 

Γιώργο Μαυρογορδάτο,101 έγραψε για τις σχέσεις του Κουρτέση με τις βρετανικές 

υπηρεσίες, τον βουλευτή Γεννηματά και τον Τσαλδάρη, για την κατάσταση στον ΟΛΠ 

και τις διασυνδέσεις των «Χιτών» με τα Τάγματα Ασφαλείας. Ατυχώς για εκείνη, ο 

καθηγητής δήλωσε στην γράφουσα πως αγνοεί τη Μάρτον και το βιβλίο της. Από που 

προέρχονταν τα έγγραφα που ισχυρίζεται ότι είχε και γιατί και δεν αποκάλυψε τις 

πηγές της; Κάποια στοιχεία που έδωσε ήταν προϊόν ανάγνωσης προγενέστερων 

ερευνών. Πιθανότατα σε αυτό οφείλεται το πώς μπέρδεψε ονόματα και τόπους. Όσον 

αφορά την ακρίβεια των γεγονότων, η εγκυρότητα τους αμφισβητείται. Ενδεικτικά, 

ανέφερε ότι η Ευδοξία Μολυβδά εκτελέστηκε μετά τη σύλληψή της (σ. 244), ενώ η 

σύζυγος του Αδάμ Μουζενίδη πέθανε το 2004, σε ηλικία 94 ετών. Τα στοιχεία της 

Μάρτον διαψεύδονται και το βιβλίο υπολείπεται σε αξιοπιστία. Πρόκειται για μια 

μυθιστοριογραφία, με απίστευτες ανακρίβειες.102   

Σε άλλο μήκος κύματος κινείται Ο Πόλεμος, η Διείσδυση και η Προπαγάνδα 

στην Ελλάδα, του Φοίβου Οικονομίδη. Γράφοντας ότι: «Η υπόθεση Πόλκ υπήρξε μια 

κλασσική επιχείρηση Πολιτικού και Ψυχολογικού Πολέμου […], που σκόπευε να 

συνεγείρει την κοινή γνώμη εναντίων των ανταρτών […]», προϊδέαζε για ένα a priori 

συμπέρασμα, καθοδηγούμενο από ιδεολογική άποψη. Επιχείρησε να πείσει ότι πίσω 

από τη δολοφονία κρύβονταν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Οργανωτής της 

συνωμοσίας ήταν ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας, συνταγματάρχης Χάρβει 

Σμίθ, ο οποίος σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τους Βρετανούς, εμπόδισε τον 

Πολκ να γίνει μεσολαβητής μιας συμβιβαστικής λύσης. Στην Ελλάδα συγκρούονταν 

δυο στρατόπεδα: «Διακυβεύετο το γόητρο των ΗΠΑ και ο νεκρός Πολκ 

χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα ενάντια των ανταρτών». Επομένως ήθελαν να τον 

σκοτώσουν, αλλά περίμεναν να ταξιδέψει τυχαία στη Θεσσαλονίκη! Όργανο του 

εγκλήματος ήταν ο συνταγματάρχης Τζέιμς Σμίθ, ο οποίος συνοδευόμενος από τη 

σύζυγό και την κόρη του, συνταξίδεψε με τον Πολκ και τον μετέφερε από το 

αεροδρόμιο στο «Αστόρια», όπου διέμεναν σε διπλανά δωμάτια. Αυτά ήταν τα 

στοιχεία του. Κάπου μέσα στο ξενοδοχείο τοποθέτησε την εξαφάνιση του Πολκ.103 

Μια υπόθεση άνευ νοήματος (στο 4ο Κεφ: Οι ΗΠΑ;). Γιατί οι Αμερικανοί μπήκαν σε 

τόσο κόπο, αφού ο Πολκ θα έφευγε για τις ΗΠΑ; Και γιατί δεν δολοφόνησαν τον πιο 

                                            
101 Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Η Μάρτον έγραψε πως έλαβε τις πληροφορίες από τον Γ.Μαυρογορδάτο.  
102 Kati Marton, The Polk Conspiracy: Murder and Cover-Up in the Case of CBS News Correspondent George Polk, Farrar, Straus & Giroux, 

ΗΠΑ, New York 1990.  
103 Φοίβος Οικονομίδης, Πόλεμος, Διείσδυση και Προπαγάνδα,  Ορφέας, Αθήνα 1992.  
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επικριτικό στην κυβέρνηση Μπίγκαρτ; Πόσο ευσταθεί ότι εκτελέστηκε για να μην γίνει 

μεσολαβητής μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης; Είχε αναλάβει τέτοιο ρόλο ή είχε 

εκδηλώσει σχετική διάθεση; Γιατί οι ΗΠΑ κατέστησαν την αστυνομία συνένοχη μιας 

σκοτεινής δολοφονίας, διακινδυνεύοντας να εκτεθούν από κάποιο φλύαρο Έλληνα; 

Ο Πολκ ήταν θύμα της περιέργειάς του, στην αναζήτηση των υπόγειων 

διαδρομών του παράνομου χρήματος, σύμφωνα με το βιβλίο Who Killed George Polk 

των Ελίας Βλάντον (Elias Vlandon) και Ζάκ Μέτγκερ (Zak Mettger). Η δολοφονία 

ήταν έργο παράνομων ομάδων που δρούσαν στη Θεσσαλονίκη, ασχολούμενοι με τη 

μαύρη αγορά και τα ναρκωτικά που εισάγονταν από τις γειτονικές κομμουνιστικές 

χώρες και από τη διακίνησή τους οι αντάρτες αγόραζαν όπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, 

αναζητώντας πληροφορίες ο Πολκ θέλησε να συναντήσει τον Μάρκο. Ήρθε σε επαφή 

με παρακρατικούς που τον οδήγησαν στην ταβέρνα «Πίνδος» του  Ζήση Νίκζα στη 

Νέα Κρήνη, όπου είχε το γεύμα με αστακό και μπιζέλια. Οι οικοδεσπότες, 

αντιλαμβανόμενοι ότι ο Πολκ γνώριζε αρκετά για τη δράση τους, τον δολοφόνησαν, 

πέταξαν το πτώμα στη θάλασσα και έστειλαν στην αστυνομία την ταυτότητά του. 

Σκηνοθέτησαν μια επίσκεψη στο «Αστόρια» όπου κοιμόταν η Ρέα, τοποθέτησαν την 

«πλαστή» επιστολή προς Έντ, με την οποία ο Πολκ εξέφραζε την επιθυμία να 

συναντήσει τον Μάρκο και ταυτόχρονα ο Μουσχουντής ανέλαβε να στήσει την 

πλεκτάνη περί κομμουνιστικού δακτύλου. Η αστυνομία αφαίρεσε τους φακέλους του 

Πολκ από το σπίτι του, θεωρώντας ότι περιείχαν επιβαρυντικά στοιχεία για τους 

δράστες. Οπότε η δολοφονία ήταν τυχαία επιλογή, χωρίς πολιτικά κίνητρα. Η θεωρία 

αφήνει αναπάντητο γιατί ο Μουσχουντής κάλυψε τους εγκληματίες ή γιατί εστάλη 

στην αστυνομία ο φάκελος με την ταυτότητά του. Δεν εξηγεί πως οι συνεργαζόμενοι 

δράστες, παρακρατικοί, υπόκοσμος και αστυνομία μέσω της επιστολής προς Έντ, 

ήλπιζαν να επιρρίψουν την ευθύνη στην Αριστερά, αφού λειτούργησε με ακριβώς 

αντίθετο τρόπο. Δεν εξηγείται πώς εγκληματικές φυσιογνωμίες, με ματωμένα ρούχα 

πέρασαν νύχτα την είσοδο του φρουρούμενου ξενοδοχείου, μπήκαν στο δωμάτιο όπου 

κοιμόταν η Ρέα, έψαξαν και έφυγαν ανενόχλητοι. Αυτό το ατεκμηρίωτο συμβάν η Ρέα  

δεν το κατήγγειλε ούτε διαμαρτυρήθηκε. Δεν απαντάται γιατί συμπτωματικά υπήρχε 

και μια γνήσια επιστολή του Πολκ προς τη μητέρα του, ούτε γιατί οι επισκέπτες στο 

ξενοδοχείο, δεν πήραν τα έγγραφα, ενώ αφαιρέθηκαν οι φάκελοι της Αθήνας. Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η επιστολή προς τον Έντ ήταν πλαστή, εν τούτοις 

χρησιμοποίησαν την επιθυμία που εξέφραζε μέσω αυτής ο Πολκ, για να στηρίξουν το 
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γεγονός ότι συνάντησε κάποια πρόσωπα, που θα τον έφερναν σε επαφή με τον Μάρκο. 

Ή είχε επιθυμία να τον δει, οπότε η επιστολή ήταν γνήσια ή ήταν κατασκεύασμα των 

δολοφόνων. Οι συγγραφείς εντόπισαν το Νίκζα από μια αμφιλεγόμενη κατάθεση. Η 

ελληνο-αμερικανίδα Σούλα Καράθου (ή Καραθάνου), που εμφανίστηκε από το 

πουθενά στην πρεσβεία των ΗΠΑ και εξαφανίστηκε στο πουθενά, κατέθεσε (8/1/1953) 

πως είχε βάσιμες υποψίες ότι ο γείτονάς της Νίκζας ήταν ο φονιάς, επειδή τον άκουσε 

να καυγαδίζει με τη γυναίκα του. Εάν γίνει δεκτή η αφήγησή της, ο καυγάς θα 

μπορούσε να αφορά οτιδήποτε ενδοοικογενειακό και δεν αποτελούσε απόδειξη 

συμμετοχής σε δολοφονία. Οι συγγραφείς απέκλεισαν κάθε εμπλοκή της Αριστεράς, 

γιατί θεώρησαν ότι δεν είχε κίνητρο να δολοφονήσει τον Πολκ.104  

Όλες οι ανωτέρω θεωρίες αποπνέουν την αίσθηση της συνωμοσίας, για την 

οποία ήταν απαραίτητη η συνδρομή των τοπικών αρχών και όλων των ξένων 

υπηρεσιών. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να βάλει σε σκέψεις τους συγγραφείς 

τέτοιων σεναρίων. Εάν η δολοφονία ήταν η έκφραση της σύγκρουσης συμφερόντων 

μεταξύ των ανωτέρω ομάδων δεν είχαν κανένα λόγο να συμμετάσχουν όλοι στη 

συγκάλυψη των ανταγωνιστών τους. Οι περισσότεροι ερευνητές εστίασαν στο 

«δένδρο». Επιλέγοντας ένα μεμονωμένο γεγονός, που στην πραγματικότητα δεν είχε 

την παραμικρή βάση, έπλεξαν γύρω από αυτό τον ιστό μιας σκοτεινής ιστορίας.  

Στον αντίποδα των ανωτέρω, ξεχωρίζουν τα βιβλία τριών δημοσιογράφων, 

κυρίως γιατί δεν πήραν θέση ως προς τους δράστες. Ο Γιάννης Βούλτεψης, χωρίς 

αγκυλώσεις εξέτασε τα στοιχεία με το ερευνητικό μάτι του δημοσιογράφου. Έδωσε 

πληροφορίες, που αποκαλύπτουν άγνωστες παραμέτρους της υπόθεσης. Στο βιβλίο του 

Τζώρτζ Πόλκ: Χρέος για την Αλήθεια, προχώρησε σε λογικούς συνειρμούς, χωρίς να 

αποφανθεί για την αθωότητα ή την ενοχή του Στακτόπουλου, διατηρώντας αμφιβολίες 

για τον ρόλο του. Έχοντας τεκμηριώσει ότι ο Αδάμ Μουζενίδης γνώριζε αγγλικά, 

διερωτήθηκε για τη σκοπιμότητα της παρουσίας του Στακτόπουλου στη βάρκα και τον 

ισχυρισμό του ότι η σύλληψή του οφειλόταν αποκλειστικά στο ότι ενήργησε ως 

μεταφραστής. Το βιβλίο του αποδόμησε έωλους ισχυρισμούς, αφήνοντας ανοικτά 

                                            
104 Elias Vlandon – With Zak Mettger, Who Killed George Polk, Temple University Press, Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) 1996.  
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πολλά ενδεχόμενα. Συμπεριέλαβε σημαντικά έγγραφα για τη δικαστική διαδικασία και 

την παρέμβαση των ξένων, κάτι που ως φαίνεται τον είχε εξοργίσει.105  

Ο Αχιλλέας Χατζόπουλος, με πλήθος συνεντεύξεων επιχείρησε να δώσει το 

διεθνές και το εσωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Στο 

βιβλίο του Οι Προστάτες 1943-1949, παρέθεσε τις μαρτυρίες όσων γνώριζαν ή είχαν 

συμμετάσχει κατά κάποιο τρόπο στα γεγονότα. Καθώς, δεν διέθετε το σύνολο των 

στοιχείων, επιφυλάχθηκε να δώσει απάντηση για το ποιος ήταν ο δολοφόνος. 

Προφανώς δεν ήταν αυτός ο στόχος του.106  

Από τους λίγους που έζησαν τα γεγονότα και παρακολούθησε τη δίκη 

Στακτόπουλου για την εφημερίδα Μάχη107 ήταν ο Γιάννης Μαρής-Τσιριμώκος. Το 

1977, εργαζόμενος στην Ακρόπολη, ερεύνησε την υπόθεση και ο Γιώργος Λεονταρίτης, 

ως βοηθός του, συνομίλησε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές. Στο βιβλίο Ο 

Γιάννης Μαρής για την Υπόθεση Πόλκ, φαίνεται πως ο φόνος δεν έγινε έτσι όπως έχει 

γραφεί και ο ρόλος του Στακτόπουλου δεν ήταν αυτός που εμφάνισε στην «ομολογία» 

του. Συμπέρανε ότι ο Πολκ ήταν θύμα του πολέμου των δυο συνασπισμών, 

Ανατολικών και Δυτικών. Εν ολίγοις, περιέγραψε το τι δεν έγινε και κατέληξε: «Στο τι 

έγινε δεν μπορεί κανείς παρά να προχωρήσει σε υποθέσεις».108 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ο Πόλκ δεν ήταν το πρώτο θύμα του Ψυχρού Πολέμου,  

                                            
105 Γιάννης Βούλτεψης, Τζώρτζ Πόλκ: Χρέος για την Αλήθεια, Προσκήνιο, Αθήνα 2002. 
106 Αχιλλέας Χατζόπουλος, Οι Προστάτες 1943- 1949, Παπαζήση, Αθήνα  1977. 
107 Την εφημερίδα Μάχη, εξέδιδε και διηύθηνε ο Ηλίας Τσιριμώκος, γραμματέας του κόμματος ΄Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας ,́ ο οποίος ήταν 

δεύτερος ξάδερφος του Γ. Μαρή.  
108 Γιώργος Λεονταρίτης, Ο Γιάννης Μαρής για την Υπόθεση Πόλκ: Γιάννης Μαρής Ποιος σκότωσε τον Πόλκ, Άγρα, Αθήνα 2016. 
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αλλά ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος θύμα του Ψυχρού Πολέμου 

 

2.1. Ο Τζώρτζ Πόλκ: Μια περιπετειώδης δύσκολη ζωή  

Ο Τζώρτζ Ουάσινγκτον Πολκ (George Polk), γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 

1913 στο Fort Worth της Πολιτείας του Τέξας των ΗΠΑ. Απόγονος του ενδέκατου 

προέδρου των ΗΠΑ (James Polk, 1795 –1849), ήταν ένα από τα πέντε παιδιά του 

δικηγόρου George Washington Polk Jr. και της Adelaide Elizabeth Roe. Μεγαλοαστός, 

ανατράφηκε με τη νοοτροπία του πλούσιου, σε ένα σπίτι είκοσι δωματίων, με τη 

φροντίδα υπηρετριών, απογόνων των δούλων που είχε ο παππούς του. Για το Νότο της 

Αμερικής η καταγωγή, η περιουσία, η κλειστή κοινωνική τάξη οριοθετούσαν τη ζωή 

κάθε οικογένειας. Το ότι οι Πολκ ανήκαν στην ελίτ της περιοχής διαμόρφωσε εν 

πολλοίς τον χαρακτήρα του νεαρού Τζώρτζ. 

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο του Stripling, ένα από τα καλύτερα στο Fort 

Worth, όπου οι καλές του επιδόσεις του εξασφάλισαν μια θέση στο Κολλέγιο. Έχοντας 

περάσει μια τριετή εκπαίδευση στο Στρατιωτικό Ινστιτούτο Virginia, ο Πολκ είχε 

σκληραγωγηθεί σε μεγάλο βαθμό για να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, παρότι 

δεν κατάφερε να αποφοιτήσει, λόγω της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 1929.109 

Η δεινή κατάσταση στην οποία περιήλθε η οικογένεια ανάγκασε την μητέρα του 

Αδελαΐδα να αναζητήσει εργασία ως βιβλιοθηκάριος σε σχολείο, γεγονός που 

επηρέασε το νεαρό Τζώρτζ, ο οποίος το 1933 υποχρεώθηκε να δουλέψει ως πωλητής 

στην Continental Oil Company. Διανύοντας τεράστιες αποστάσεις από το ένα 

βενζινάδικο στο άλλο, είχε συντροφιά το ραδιόφωνο που επρόκειτο να παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην υπόλοιπη ζωή του. Στα είκοσι τρία του ζούσε στο Σακραμέντο, 

αδυνατώντας να κάνει σχέδια για το μέλλον. Οι ανατροπές στην καθημερινότητά του, 

οι αβεβαιότητες και η μοναξιά τον οδήγησαν στο ποτό. Συχνά σε κατάσταση μέθης 

αναζητούσε τρόπους διαφυγής σε εφήμερες σχέσεις, οι οποίες όπως έγραφε στο 

ημερολόγιό του δεν του προσέφεραν την παραμικρή ικανοποίηση. Η έλλειψη 

χρημάτων, η αίσθηση του περιπλανώμενου πωλητή και η ανάγκη μιας σταθερής 

                                            
109 Το Virginia Military Institute: θεωρείται το αντίστοιχο του West Point στον Νότο, από όπου αποφοίτησε ο στρατηγός George Marshall, και 

στο οποίο φοίτησε ο στρατηγός George Patton. Η Σχολή χαρακτηρίζεται από αυστηρή στρατιωτική πειθαρχία σε συνδυασμό με ένα σπαρτιάτικο 

τρόπο ζωής, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον σωματικά και ακαδημαϊκά. http://www.vmi.edu  

http://www.vmi.edu/
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εργασίας τον στοίχειωναν. Τον Ιούνιο του 1937, έχοντας συγκεντρώσει χίλια δολάρια, 

παραιτήθηκε από την Conoco και άφησε πίσω του τον ρόλο του μίζερου πλασιέ.110 

Μια νέα αρχή τον περίμενε στην Αλάσκα. Η πρώτη του δουλειά ήταν στην 

κονσερβοποιεία σολομών στην πόλη Wrangell, όπου απέκτησε το παρατσούκλι ο 

Τεξανός. Ταυτοχρόνως ανέκτησε την αυτοπεποίθησή του. Έχοντας πάντα την ιδέα των 

σπουδών, γράφτηκε στο χαμηλών προσδοκιών πανεπιστήμιο του Fairbanks, το οποίο 

μόλις είχε προκύψει από μια γεωργική σχολή, αλλά ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να 

προσδοκά. Εκεί ανακάλυψε την αγάπη του στο γράψιμο. Εκεί τον βρήκε ο εκδότης της 

εφημερίδος Fort Worth Press, από τη γενέτειρά του και του ζήτησε να αρθρογραφεί 

για τις δυσκολίες επιβίωσης ενός εκπατρισμένου τεξανού στην άγρια Αλάσκα. Τα 

πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα, του έδωσαν ένα μικρό εισόδημα και μια μεγάλη 

ικανοποίηση.111 

Αλλά ως ανήσυχο πνεύμα, απέδρασε από τον παγωμένο βορρά το φθινόπωρο 

του 1938, με ένα γιαπωνέζικο πλοίο, που μετέφερε σίδηρο στην Άπω Ανατολή, 

εργαζόμενος ως ναύτης.112 Μάταια ο πατέρας του προσπάθησε να τον αποτρέψει από 

το ταξίδι. Οι σχέσεις τους είχαν ψυχρανθεί και σε αυτό ενδεχομένως συνέβαλε το 

διαζύγιο των γονιών του. Η Αδελαΐδα τον παρότρυνε να ακολουθήσει το δρόμο του. 

Άλλωστε το σπίτι τους καταστράφηκε από φωτιά και δεν είχε κάπου να επιστρέψει. 

Έτσι, αποβιβάστηκε στην κατεχόμενη Σαγκάη, μια κινεζική πόλη, χαρακτηριστικό 

δείγμα της αποικιοκρατίας, όπου συνωθούνταν διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, πόρνες και 

ιεραπόστολοι. Πέρα από την αρχική εντύπωση, ήταν μια πόλη πιο ασφαλής από ό,τι η 

Ευρώπη, όπου ένας πρωτάρης ρεπόρτερ θα διακινδύνευε την ζωή του στον Ισπανικό 

εμφύλιο ή θα υφίστατο τους περιορισμούς των φαιοχιτώνων του Χίτλερ και των 

μελανοχιτώνων του Μουσολίνι. Στην Σαγκάη όπως και σε ολόκληρη την Κίνα, ήταν 

θέμα χρόνου η έκρηξη ενός εμφυλίου μεταξύ κομμουνιστών και εθνικιστών, κάτι που ο 

Πολκ αγνοούσε. Απλώς απολάμβανε τη νέα δημοσιογραφική ζωή του, μολονότι ο 

μισθός του ήταν κατά πολύ μικρότερος από εκείνον που έπαιρνε ως πωλητής. Η 

απειρία του στη διεθνή πολιτική δεν στάθηκε εμπόδιο για να βρει εργασία στα 

                                            
110 Kati Marton, ό.π., σσ. 32- 35, 22 Μαρτίου 1937: «Έχω βαρεθεί τα πάντα… έχω αηδιάσει από τις γυναίκες. Αναρωτιέμαι εάν ποτέ θα είμαι 

ικανοποιημένος με μια γυναίκα;».  
111 Kati Marton, ό.π., σσ. 37- 39. 
112 Barnard Bulletin, file:///C:/Users/user/Downloads/BC12-03_19480927-2.pdf, September 27, 1948, Why George Polk Died, New York, Page 

2. 
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Εσπερινά Νέα της Σαγκάης, το φθινόπωρο του 1938, με ανταποκρίσεις που κάλυπταν 

την Κίνα και την Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια του Β΄ Σινο-ιαπωνικού πολέμου.113 

Ένα εξάμηνο αργότερα, παραιτήθηκε από την εφημερίδα και σαλπάρισε με ένα 

φορτηγό πλοίο για τις Φιλιππίνες. Σε ένα κλάμπ στην Μανίλα, όπου σύχναζαν οι 

Αμερικανοί ναυτικοί, συνάντησε την 23χρονη Μαίρη Κάθριν Φίλιπς (Mary Catherine 

Phillips), κόρη στρατιωτικού γιατρού, γεμάτη αυτοπεποίθηση, η οποία, όπως και ο 

Πολκ αναζητούσε την περιπέτεια. Δυο αντισυμβατικοί χαρακτήρες, οι οποίοι διέσχισαν 

την Ασία ταξιδεύοντας παράλληλα για να ξαναβρεθούν στη Βενετία. Από εκεί πήγαν 

στην Αθήνα, όπου ο Πολκ της πρότεινε να τον παντρευτεί. Της άφησε χρόνο να το 

σκεφτεί και έδωσαν ραντεβού στο Παρίσι. Τον Αύγουστο του ΄39, η πόλη του φωτός 

ζούσε στον πυρετό της επιστράτευσης του επερχόμενου πολέμου. Ο Πολκ αναζήτησε 

δουλειά στα γραφεία της New York Herald Tribune και κατάφερε να τους πείσει ότι 

είχε την εμπειρία ενός ραδιοφωνικού ανταποκριτή, ειδικού σε θέματα της Άπω 

Ανατολής. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξασφάλισε μια θέση εργασίας, ανακάλυψε μια 

νέα συναρπαστική ζωή και κέρδισε την Κάθριν, η οποία δέχθηκε την πρότασή του. Ο 

γάμος πραγματοποιήθηκε σε ένα χωριό της Νορμανδίας. Μια εσπευσμένη τελετή, 

φορτισμένη από παρορμητισμό στο θάλαμο ενός νοσοκομείου, όπου κατά την Μάρτον, 

η Κάθριν ανάρρωνε από μια εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας.114 Ήταν μια περίοδος 

προσαρμογής σε ένα νέο τρόπο ζωής για τον Πολκ, που εργαζόταν πλέον δίπλα σε 

έμπειρους δημοσιογράφους, εν μέσω μιας παγκόσμιας σύγκρουσης. 

Την άνοιξη του 1940, οι Γερμανοί κατέλαβαν τις Κάτω Χώρες και τον Ιούνιο 

πλησίαζαν στο Παρίσι.115 Το ζεύγος Πολκ εγκατέλειψε τη Γαλλία με ένα αμερικανικό 

πλοίο και αποβιβάστηκε στη Νέα Υόρκη. Στο γραφείο της Herald Tribune ανέλαβε 

καθήκοντα, δουλεύοντας δίπλα στα σημαντικότερα ονόματα της δημοσιογραφίας. Η 

συναναστροφή με τέτοιου επιπέδου συνεργάτες τον ώθησε να σπουδάσει στο νυχτερινό 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Αποδείχθηκε καλός φοιτητής και στο τέλος το 

πανεπιστήμιο τού προσέφερε μια θέση διδασκαλίας. Άρπαξε την ευκαιρία και 

προσπάθησε για άλλη μια φορά να αποδείξει τι άξιζε. Ήθελε να αναπληρώσει το 

                                            
113 Kati Marton, ό.π., σσ. 41-42. 
114 Kati Marton, ό.π., σσ. 39-42,  Η Μάρτον ανέφερε ότι ο γάμος πραγματοποιήθηκε την επομένη της γερμανικής εισβολής  στην Πολωνία, στις 2 

Σεπτεμβρίου 1939 ----Γενικά Αρχεία Κράτους (στο εξής ΓΑΚ), ΚΥΤ. 10,  Φ48/ΥΠΦ1, Ρούμπερτ Προμ (Αξιωματούχος επί των πληροφοριών της 

εν Αθήναις Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών) προς Ράλει Γκίμπσον (Γενικόν Πρόξενον εν Θεσσαλονίκη), Υπόμνημα, 1η 

Μαρτίου 1949: …ο γάμος έλαβε χώραν την 21ην  Ιουνίου 1940.  
115 Στις 21 Ιουνίου έληξε η μάχη της Γαλλίας και την επομένη ημέρα υπεγράφη η συνθήκη ανακωχής. 



 
 

37 

χαμένο χρόνο, αποκτώντας τίτλο και γνώσεις που θεωρούσε απαραίτητα, προκειμένου 

να αποκαταστήσει το κοινωνικό του στάτους, να είναι ισοϋψής σε ένα περιβάλλον 

διανοουμένων χωρίς τα αισθήματα ανασφάλειας, που του προκαλούσε η παρελθούσα 

οικονομική δυσπραγία. Με αυτό το σκεπτικό, και ενώ παράλληλα δίδασκε ζήτησε ένα 

χρόνο αδείας, για να πάρει μεταπτυχιακό στη σύγχρονη ιστορία που θα του διασφάλιζε 

μια καλύτερη θέση στην εφημερίδα.116 

Το 1941, μετά την επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ, ο Πολκ θέλησε να βρεθεί στην 

καρδιά των συγκρούσεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αξιοποιώντας την άδεια 

πιλότου που είχε αποκτήσει σε κάποια από τις περιπλανήσεις του κατατάχθηκε στην 

αεροπορία του Ναυτικού, έχοντας διασφαλίσει ότι θα επιστρέψει στη δουλειά του.117 

Το ταξίδι στον Ειρηνικό ωκεανό και οι ατελείωτες ώρες σκοπιάς στο πλοίο δεν ήταν 

κάτι που τον ενθουσίασε. Η ζωή στη θάλασσα δεν του ταίριαζε όπως παραδεχόταν στα 

γράμματα που έστελνε στην μητέρα του. Ήταν μια αναγκαστική δοκιμασία για τον 

τελικό του προορισμό, τη ζούγκλα στα νησιά Σολόμωντα, όπου εκδηλώθηκε η πρώτη 

μεγάλη επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον της Αυτοκρατορίας του 

ανατέλλοντος ηλίου.118 Ο Πολκ υπηρέτησε ως πιλότος και ήταν από τους πρώτους 

πεζοναύτες των ΗΠΑ που προσγειώθηκαν στις 16 Αυγούστου του 1942 στο 

στρατιωτικό αεροδρόμιο Henderson στο Guadalcanal, όπου βοήθησε να δημιουργηθεί 

ένας διάδρομος ασφαλούς επικοινωνίας και εφοδιασμού μεταξύ των αμερικανικών 

δυνάμεων, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.119 Λίγους μήνες αργότερα 

τραυματίστηκε σε αεροπορικό ατύχημα, γεγονός που του προκάλεσε μια επώδυνη 

βλάβη στο πρόσωπο και του άφησε μόνιμα τραύματα σωματικά και ψυχικά. Για αυτήν 

και άλλες δράσεις, η ομάδα του βραβεύτηκε, ενώ έλαβε το μετάλλιο της Πορφυρής 

Καρδιάς για λογαριασμό της μονάδας που διοικούσε και την ηρωική δράση του κατά 

τη διάρκεια της μάχης στα νησιά Σολομώντα.120 

                                            
116 Kati Marton, ό.π., σσ. 46-47. 
117 Christopher H. Sterling, Biographical Dictionary of Radio, Routledge Taylor & Francis Group, N.York & London, 2011, σσ. 294 -296.  
118 Kati Marton, ό.π., σ. 46. 
119 Alchetron, Free Social Encyclopedia, Construction Unit Base 1 (CUB-1), https://alchetron.com/George-Polk 

120 Bureau of Naval Personnel, Information Bulletin, April 1944, Teamwork Wrecks the ‘Tokyo Express’, σ. 34, «Εγώ έκανα αναγκαστική 

προσγείωση, ενώ έψαχνα για έναν πιλότο μαχητικού που είχε χαθεί. Δεν μπορούσα να τον βρω, αλλά ένα Γιαπωνέζικο Zero βρήκε εμένα. Το 

αεροπλάνο μου δεν ήταν ανάλογο με εκείνο, αλλά το πάλεψα αρκετά για να κρυφτώ σε ένα σύννεφο μέχρι να απομακρυνθεί. Ωστόσο, σε αυτόν το 

σκυλοκαβγά, χρησιμοποίησα τα καύσιμά μου και έπρεπε να κάνω νυχτερινή προσγείωση. Πέρασα τη νύχτα στο νερό και τις επόμενες οκτώ 

ημέρες πίσω από τις γραμμές των Γιαπωνέζων, προσπαθώντας να επιστρέψω στην μονάδα μου. Τελικά με μάζεψε ο Υποπλοίαρχος Bruce Γ 

Brackett, ο οποίος λίγο αργότερα κατερρίφθη νύχτα. O Bruce αναφέρεται ως αγνοούμενος». 
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Στις αρχές του 1944, έπειτα από μακρόχρονη νοσηλεία, απολύθηκε από τον 

στρατό και το φθινόπωρο επέστρεψε στο γραφείο της Herald Tribune στην 

Ουάσιγκτον. Για τις στρατιωτικές υπηρεσίες του έλαβε σύνταξη, την οποία διέθεσε στα 

πανεπιστήμια Howard και New York University, για να προσφέρουν υποτροφίες σε 

φοιτητές. Η προσαρμογή στην κανονικότητα δεν ήταν εύκολη. Η δημοσιογραφική ζωή 

είχε δημιουργήσει νέα πρότυπα και κανόνες. Η ανασφάλεια που τον διακατείχε για το 

αν είχε τη στόφα του δημοσιογράφου υποχώρησε μετά τη δημοσίευση πρωτοσέλιδου 

άρθρου του, την 11η Νοεμβρίου, για τη νίκη του προέδρου Ρούσβελτ στις εκλογές. 

Ήταν το αντιστάθμισμα μιας συζυγικής ζωής, που είχε αρχίσει να διαλύεται. Έπειτα 

από δυο χρόνια απουσίας είχε απομακρυνθεί από την Κάθριν και εκείνη αναγκαστικά 

δέχθηκε την απόφασή του να μην αποκτήσουν παιδιά. Εν τω μεταξύ, η ελονοσία που 

«απέκτησε» στις ζούγκλες του Ειρηνικού επανεμφανίστηκε και οι εφιάλτες του 

παρελθόντος στοίχειωναν με βιαιότητα τις νύχτες του. 

Με τη λήξη του πολέμου, το 1945, ταξίδεψε στο San Francisco, όπου 

παρακολούθησε την ιδρυτική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Το ενδιαφέρον του, 

ωστόσο, στρεφόταν στην Ευρώπη, όπου γραφόταν η τελευταία σελίδα του πολέμου. 

Εκεί μπορούσε να αποδείξει για άλλη μια φορά τις ικανότητές του. Ήταν μια ευκαιρία 

για ένα νέο ξεκίνημα, στο οποίο η Κάθριν συμφώνησε να τον συνοδέψει. Υπέβαλε την 

παραίτησή του από την Herald Tribune και ανέλαβε ανταποκριτής της εφημερίδας Los 

Angeles Daily News, με μισθό 100 δολλάρια την εβδομάδα συν τα έξοδά του. 

Παράλληλα, υπέγραψε συμβόλαιο και με το United Daily Features Syndicate, ενώ λίγο 

πριν από την αναχώρησή τους ετοίμασε το έδαφος για να λάβει μια υποτροφία Nieman 

από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, χρησιμοποιώντας την γνωριμία του με τον πιο 

διάσημο δημοσιογράφο της εποχής, τον Ουόλτερ Λίππμαν. Αυτή η επαφή ήταν μάλλον 

η πιο καθοριστική για τη ζωή του. Αρχές Οκτωβρίου του 1945 το ζεύγος Πολκ 

επιβιβάστηκε στο πλοίο Queen Mary με προορισμό το Σάουθαμπτον.121 Συμπτωματικά 

στο υπερωκεάνιο επέβαιναν ο Έντουαρντ Μάρροου (Edward Morrow) και ο Ουίλιαμ 

Σιρέρ (William Shirer) του CBS, με τους οποίους πιθανότατα συναντήθηκε ο Πoλκ 

κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών και δώδεκα ωρών, που διήρκησε το ταξίδι.122 Ο 

                                            
121 Kati Marton, ό.π., σσ. 52-54. 
122 Ann M. Sperber, Murrow, His Life and Times, Fordham University Press, New York 1998, σσ. 257, 301 &  Queen Mary, Timetable 

Οκτώβριος 1945. 
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διευθυντής του γραφείου του CBS Μάρροου είχε υψηλές διασυνδέσεις και σχέσεις.123 

Στο Λονδίνο, το κέντρο της αυτοκρατορίας που εκτεινόταν προς ανατολάς,  

επισκέφτηκε τα γραφεία του CBS και γνώρισε τους μελλοντικούς συναδέλφους του. Τα 

Χριστούγεννα του 1945 ο Μάρροου ανέλαβε τη διεύθυνση του CBS και όταν την 

άνοιξη του ΄46 αναχώρησε για τις ΗΠΑ, επικεφαλής στο γραφείο του Λονδίνου 

τοποθετήθηκε ο Χάουαρντ Σμίθ (Howard Smith). 

Επόμενος σταθμός του νεαρού δημοσιογράφου ήταν η Νυρεμβέργη, όπου από 

τον Νοέμβριο του 1945 έως τον Οκτώβριο του 1946 λειτουργούσε το Διεθνές 

Στρατιωτικό Δικαστήριο. Αν και δεν διέθετε τις απαραίτητες διαπιστεύσεις, 

παρακολούθησε τη δίκη των εγκληματιών πολέμου και είδε από κοντά τους 

πρωταγωνιστές της γερμανικής θηριωδίας. Για τον Πολκ ο φασισμός εκπροσωπούσε τη 

χειρότερη πλευρά της ανθρωπότητος.124 

Σε ένα ταξίδι στο Παρίσι η Κάθριν τού έδειξε ότι αδυνατούσε να παίζει 

δευτερεύοντα ρόλο στη ζωή του. Ένα νέο πρόσωπο ο Ράσελ Χίλ (Russell Hill), 

δημοσιογράφος της Herald Tribune, είχε κερδίσει το ενδιαφέρον της, αλλά παρέμενε 

εγκλωβισμένη σε μια σχέση που κλυδωνιζόταν. Ο Πολκ αναπλήρωνε το 

συναισθηματικό κενό αρπάζοντας κάθε ευκαιρία για δουλειά και ανέλαβε να εργαστεί 

κατ' αποκοπή για το περιοδικό Newsweek στη Μέση Ανατολή. Σχεδόν ταυτόχρονα ο 

Μάρροου εντυπωσιασμένος από το νεαρό δημοσιογράφο του ζήτησε να συνεργαστεί 

μαζί του. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Πολκ εντάχθηκε στο Columbia Broadcasting 

System. Ήταν πλέον ένα από τα λεγόμενα παιδιά του Έντ, στις πρωτοπόρες 

ραδιοφωνικές εκπομπές του CBS. Για το επόμενο διάστημα το ζεύγος Πολκ 

εγκαταστάθηκε στο γνωστό ξενοδοχείο «Shepheard» της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, 

φημισμένο για τη χλιδή, τα βιτρό, τα περσικά χαλιά, τους κήπους και τους επισκέπτες 

του, κυρίως στρατιωτικούς Αμερικανούς, Γάλλους και Βρετανούς. Αρνούμενος να 

προχωρήσει στο διαζύγιο ο Τζώρτζ περνούσε τον χρόνο του δουλεύοντας και 

μεθώντας. Η μαλθακή ζωή του Καΐρου και η αποικιοκρατική συμπεριφορά των 

Βρετανών επηρέασαν την αντίληψή του για τις εξελίξεις στην περιοχή. Το 

Παλαιστινιακό ζήτημα και ο αναπτυσσόμενος σιωνισμός βρισκόταν σε σύγκρουση, 

υπό το βάρος των βρετανικών συμφερόντων. Το διάστημα που η Τουρκία βρισκόταν 

                                            
123 Ann M. Sperber, ό.π., σ. 244,   Ήταν κοινό μυστικό στην καλή κοινωνία του Λονδίνου ο δεσμός του Μόρροου με την Pamela Digby, σύζυγο 

του Ράντολφ Τσώρτσιλ, γιού του πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ. 
124 National Public Radio, American's Death Still A Greek Mystery, 65 Years Later, October 27, 2013, Weekend Edition Sunday.   



 
 

40 

σε τροχιά σύγκρουσης με την ΕΣΣΔ, το ζεύγος Πολκ εξασφάλισε μια συνέντευξη με 

τον Ισμέτ Ινονού, μέσω της οποίας ο Τούρκος πρωθυπουργός ζήτησε την βοήθεια των 

ΗΠΑ. Οι δημοσιογραφικές του επιτυχίες ανταμείφθηκαν όταν στις 7 Απριλίου 1946 

ανέλαβε ανταποκριτής του CBS με έδρα το Κάιρο και σύντομα έγινε επικεφαλής του 

γραφείου για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας σημαντικές γνωριμίες, μεταξύ των οποίων 

ήταν ο δημοσιογράφος Ίσιντορ Στόουν (Isidor Feinstein Stone). 

Μέσα στον καταιγισμό των πολιτικών γεγονότων ο Πολκ είχε ξεχάσει την 

Κάθριν, η οποία σε ρόλο νοικοκυράς – μετά την παραίτησή της από τους L.A. Times, 

τον περίμενε να επιστρέψει από τις επικίνδυνες αποστολές του. Το  καλοκαίρι του ΄46 

αποφάσισε ότι η σχέση της με εκείνο τον άνδρα είχε λήξει και χώρισαν δίνοντας ένα 

αποχαιρετιστήριο πάρτι. Το διαζύγιο εκδόθηκε τον Οκτώβριο και τα Χριστούγεννα η 

Κάθριν παντρεύτηκε τον Russell. 

Ο δημοσιογράφος Τέντ Μπέρκμαν (Ted Berkman), χαρακτήρισε τον Πολκ «μια 

συντροφιά κατοικίδιου». Ο Τέντ είχε αναλάβει υπεύθυνος για τη Μέση Ανατολή και 

αναγκάστηκε «να κάνει στην άκρη» όταν αντελήφθη ότι ο Πολκ είχε λάβει απευθείας 

εντολή από τον Μάρροου και πως η γνωριμία τους είχε μια ξεχωριστή αφετηρία. Ο 

Τζών Ντόνοβαν (John Donovan) θυμόταν τον Τζώρτζ να προσπαθεί να μιμηθεί τον 

Μάρροου, εκτιμώντας ότι οι δυο τους είχαν κοινά χαρακτηριστικά: «Σχεδόν όλοι στην 

Αίγυπτο θεωρούσαν ότι είχε μουστάκια γάτας, αυτός ο όμορφος νεαρός τεξανός, 100% 

γνήσιος αμερικανός».125 

Απτόητος από τις δυσκολίες ο Πολκ πραγματοποίησε την πρώτη ραδιοφωνική 

εκπομπή του CBS από τη Βηρυτό και εγκατέστησε τηλεφωνικές συνδέσεις με το Τελ 

Αβίβ και τη Χάιφα, μεταδίδοντας ζωντανά από τους Άγιους Τόπους. Γρήγορα απέδειξε 

ότι μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και να τις αξιοποιήσει. 

Η βρετανική διοίκηση στην Παλαιστίνη είχε αρχίσει επιχειρήσεις εναντίον των 

εβραίων που είχαν επιδοθεί σε βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Στις 5 Ιουλίου 1946 

τηλεγράφησε στο Μπόμπ (Robert Trout), στη Νέα Υόρκη ότι επίκειτο τρομοκρατική 

ενέργεια των Ισραηλινών εναντίον των Βρετανών. Η επίθεση δεν έγινε στην κοιλάδα 

του Ιορδάνη, όπως είχε πληροφορηθεί, αλλά στην Ιερουσαλήμ. Στις 22 Ιουλίου, η 

σιωνιστική οργάνωση Irgun κτύπησε το ξενοδοχείο King David, όπου στεγαζόταν η 

βρετανική διοίκηση. Από την επίθεση 91 άτομα σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν. 

                                            
125 Ann M. Sperber, ό.π., σ. 302. 
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Ο Πολκ, αναζητούσε μια διαφυγή και τη βρήκε στην Ελλάδα, ένα 

δημοσιογραφικό πεδίο ιδιαίτερα ελκυστικό, που εκείνη την περίοδο αποτελούσε την 

πρώτη γραμμή του Ψυχρού Πολέμου. Έπειτα από ένα ακόμη αεροπορικό ατύχημα 

κοντά στα λιβανο-παλαιστινιακά σύνορα, έκανε ένα διάλειμμα από το μεσανατολικό 

μέτωπο και στις 18 Ιουλίου 1947 πέταξε για την Αθήνα. Ακούραστος, βρισκόταν σε 

συνεχή κίνηση μεταξύ των δυο πρωτευουσών για να μεταδώσει τα γεγονότα του 

ελληνικού Εμφυλίου και των όσων υπέφερε ο πληθυσμός της χώρας μετά τη ναζιστική 

κατοχή. 

Στις 24 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στην Αθήνα, όπου τρείς ημέρες αργότερα 

παρακολουθούσε την άφιξη του Γεωργίου Β΄ στον Πειραιά. Περιγράφοντας το 

δημοψήφισμα για την επιστροφή του βασιλιά ως μια νοθευμένη διαδικασία, μπήκε στο 

στόχαστρο των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, μαζί με πολλούς συναδέλφους του. Για 

τον αμερικανό δημοσιογράφο ήταν ακατανόητο αυτό το παιχνίδι των κατηγοριών, το 

οποίο εντασσόταν σε μια ευρύτερη πολιτική σύγκρουση. Ο ανταποκριτής του CBS 

Ουίλιαμ Σιρέρ (William Shirer), θεωρούσε ότι ο Πολκ «ήταν αρκετά αφελής σε σχέση 

με την βυζαντινολογία της πολιτικής που είχε να διαχειριστεί, ειδικά στο θέμα της 

Ελλάδος και αναρωτιόταν αν καταλάβαινε ποιος ήταν εναντίον ποιού».126 

Καθώς είχε γίνει δεκτή η αίτησή του στο Χάρβαρντ, ο Πολκ σκεφτόταν την 

επομένη ημέρα της καριέρας του. Στα ταξίδια του στη Μέση Ανατολή και στην 

Αφρική συγκέντρωνε υλικό για ένα βιβλίο, όπου θα κατέγραφε όσα δεν προλάβαινε να 

πει στον «αέρα» του Columbia. Όμως, στα τέλη του 1947, οι ανταποκρίσεις του 

προκαλούσαν διαμαρτυρίες από την ελληνική κυβέρνηση και την Αμερικανική 

Αποστολή στην Αθήνα, αφού κτυπούσε εξίσου σκληρά Δεξιούς και Αριστερούς. 

Τον Δεκέμβριο δημοσίευσε ένα άρθρο στο Harper’s Magazine, επικριτικό για 

την κυβέρνηση και τις ΗΠΑ. Αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υφυπουργού 

Εξωτερικών Παναγιώτη Πιπινέλη, ο οποίος συνέστησε ένα «φιλικό διάβημα προς την 

διεύθυνση του CBS».127 Λίγες ημέρες αργότερα ο Πόλκ υπέβαλε την παραίτησή του 

από το Newsweek, κατηγορώντας το έντυπο για έλλειμμα αντικειμενικότητας.128 

Ακολούθως, πραγματοποίησε ένα ταξίδι αστραπή στη βόρεια Ελλάδα στο μέτωπο των 

                                            
126 Kati Marton, ό.π., σσ. 57, 82. 
127 Φοίβος Οικονομίδης ό.π., σ. 143. 
128 Kati Marton, ό.π., σσ. 100-102. 
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επιχειρήσεων (5 Φεβρουαρίου 1948), όπου σχημάτισε άποψη για τα γεγονότα από 

«πρώτο χέρι». 

Σε ένα ταξίδι του στα τέλη του καλοκαιριού του 1947129 συνάντησε τη Ρέα 

Κοκκώνη, Αιγυπτιώτισσα από την Αλεξάνδρεια, αεροσυνοδό στην εταιρεία ΤΑΕ. Ο 

Πολκ στο πρόσωπο της Ρέας, ενός χαρακτήρα λιγότερο ανταγωνιστικού από την 

Κάθριν, είδε τη μελλοντική σύντροφό του. Στις 11 Σεπτεμβρίου 1947 παντρεύτηκαν 

στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι και εγκαταστάθηκαν στο πατρικό 

σπίτι της Ρέας, όπου διέμενε με τον πατέρα της Ματθαίο Κοκκώνη.  

Την 1η Οκτωβρίου επέστρεψε στο Κάιρο για να πακετάρει τα πράγματά του. 

Προτού αναχωρήσει μετέδωσε την τελευταία του ανταπόκριση σχετικά με την 

κατάσταση στην χώρα, κάτι που όπως έγραψε στον αδελφό του Ουίλιαμ, προκάλεσε 

την οργή της αιγυπτιακής κυβέρνησης και ακολούθησαν δυο απειλητικά για τη ζωή του 

τηλεφωνήματα. Ενώ είχε λάβει τον τίτλο του βοηθού διευθυντού για τα νέα της 

Ευρώπης ζήτησε και πήρε άδεια από το CBS για να γράψει ένα βιβλίο για τη Μέση 

Ανατολή. Παραμονή της αναχώρησής του από την Κωνσταντινούπολη για την Αθήνα 

(22 Νοεμβρίου 1947), έγραψε στον Λίππμαν και ζήτησε να τον βοηθήσει για την 

υποτροφία στο Χάρβαρντ. Το αίτημά του έγινε δεκτό και την άνοιξη του ΄48, το ζεύγος 

Πολκ ετοίμασε τις αποσκευές του για μόνιμη εγκατάσταση στις ΗΠΑ.  

Στο διάστημα μεταξύ 27ης Φεβρουαρίου και 4ης Μαρτίου ο Πολκ βρέθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου συνάντησε τη μητέρα του, την οποία στη συνέχεια 

συνόδευσε στην Αθήνα. Ωστόσο, ως επικεφαλής του γραφείου στο Κάιρο είχε 

ανειλημμένες υποχρεώσεις. Η επικείμενη αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων 

από την Παλαιστίνη στις 15 Μαΐου είχε μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε πεδίο  

επιθέσεων από εβραϊκές τρομοκρατικές οργανώσεις. Άδραξε την ευκαιρία για μια 

ακόμη εξόρμηση. Συνοδευόμενος από την Αδελαΐδα και τη Ρέα στις 16 Μαρτίου, 

ταξίδεψε στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, όπου ζούσαν η μικρότερη αδελφή της Ρέας 

με τη μητέρα τους, η οποία είχε ξαναπαντρευτεί. Εκεί αποχαιρέτησε σύζυγο και 

μητέρα. Μόνος του πλέον κατευθύνθηκε στην Ιερουσαλήμ, όπου συνάντησε τον 

                                            
129 John Prados, Lost Crusader: The Secret Wars of CIA Director William Colby, The True Story of one of America’s most Controversial 

Spymasters, Oxford University Press, N. York 2003, σ. 40. 
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δημοσιογράφο του NBC, Τζών Ντόνοβαν. Διασχίζοντας τους Άγιους Τόπους έζησε την 

τελευταία του περιπέτεια και επέστρεψε στην Αθήνα στις 17 Απριλίου.130 

Στις 6 Μαΐου, ο Πολκ συνομιλώντας με συνάδελφό του στο CBS, έκανε λόγο 

για ένα διήμερο ταξίδι αποχαιρετισμού στην Καβάλα και την Κόνιτσα, κάτι πρακτικά 

ανέφικτο, αφού θα έπρεπε να διασχίσει μια μεγάλη απόσταση σε μια περιοχή υπό τον 

έλεγχο των κομμουνιστών, ακόμη και με το δεδομένο ότι θα μετέβαινε αεροπορικώς 

στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη.131 Την επομένη ημέρα πραγματοποίησε μόνος του 

το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, τον τελικό του προορισμό. Από το πρωί της 7ης Μαΐου, 

που έφτασε στην πόλη έως αργά το Σάββατο, ο Πολκ συναντήθηκε με Έλληνες, 

Βρετανούς και Αμερικανούς. Όπως φάνηκε κάποιες συναντήσεις διαδραμάτισαν 

ιδιαίτερο ρόλο στην εξαφάνισή του από το ξενοδοχείο όπου διέμενε. 

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 16 Μαΐου, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ. το 

πρωί, ένας βαρκάρης βρήκε το πτώμα του να επιπλέει στον Θερμαϊκό κοντά στον 

Λευκό Πύργο. Είχε εκτελεστεί με μια σφαίρα στη βάση του κρανίου και είχε ριφθεί 

στη θάλασσα ζωντανός. Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία συνελήφθη ως συνεργός στο 

έγκλημα ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Στακτόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε σε 

ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο έκρινε ερήμην ως ενόχους τα στελέχη του ΚΚΕ Αδάμ 

Μουζενίδη και Ευάγγελο Βασβανά. Ωστόσο, παραδοξότητες στην αστυνομική έρευνα 

και νομικές ακροβασίες εδραίωσαν την πεποίθηση ότι επρόκειτο για δικαστική πλάνη 

και πως οι πραγματικοί ένοχοι παρέμεναν ασύλληπτοι. Κυβέρνηση και κομμουνιστές 

αλληλοκατηγορούνταν. Τούτων δοθέντων, η υπόθεση της δολοφονίας για πολλούς 

παραμένει άλυτη.  

Η σύζυγος του Πολκ, Ρέα λίγο μετά το φόνο έφυγε για τις ΗΠΑ, όπου 

εγκαταστάθηκε μόνιμα. Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το θάνατο του δεύτερου 

συζύγου της. Σύμφωνα με έγγραφο της CIA, από τον Ιούλιο του 1957, διέμενε μαζί με 

την αδελφή της Έλενα Βασδέκη στην Κηφισιά.132 Ο Τζώρτζ Πολκ αναπαύεται στο Α΄ 

νεκροταφείο Αθηνών, όπως ήταν η επιθυμία του. Εκεί βρίσκεται θαμμένο και το 

μυστικό της δολοφονίας του. 

 

                                            
130 Γενικά Αρχεία Κράτους (στο εξής ΓΑΚ), KYT. 10, Φ51/ΥΠΦ1, Κέντρο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Γραφείον ΙΙΙ, Αριθ. Πρωτ. 12449/6 & 

Kati Marton, ό.π., σσ. 127-128. 
131 Kati Marton, ό.π., σ. 20.  
132 CIA  Document ID: 1271363, 21 March 1958, To: Ambassador James Riddleberger, σ.3. 
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2.2. Ο Πολκ στην Ελλάδα  

Η Μέση Ανατολή με τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου προσέφερε  

στρατηγική ισχύ και ήταν το μεγαλύτερο έπαθλο στην σύγχρονη ιστορία. Στο Ιράν και 

τη Σαουδική Αραβία, οι βρετανικές και γαλλικές απώλειες μετατράπηκαν σε 

αμερικανικά κέρδη. Πέρα από το λεγόμενο σοβιετικό κίνδυνο που αναδύθηκε στην 

περιοχή μετά τον Β΄ Π.Π., οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τις εγχώριες απειλές, κυρίως από την 

ανάδειξη των τοπικών εθνικισμών. Η επικείμενη ίδρυση του κράτους του Ισραήλ με 

την εμπλοκή των ξένων δυνάμεων, καθώς και ο ελληνικός εμφύλιος ήταν τα δυο καυτά 

σημεία στην ανατολική Μεσόγειο, που συγκέντρωναν το ενδιαφέρον όλων των μέσων 

ενημέρωσης της εποχής. Πολλοί φιλόδοξοι δημοσιογράφοι ταξίδεψαν στην περιοχή, 

μεταφέροντας τις ειδήσεις από τα μέτωπα των συγκρούσεων. 

Ο νεαρός Τζώρτζ Πολκ, που κάλυπτε για λογαριασμό του CBS τη Μέση 

Ανατολή, επισκέφτηκε πρώτη φορά την Αθήνα το 1939 και ακολούθως το 1946 (24/9 – 

7/10). Έκτοτε η ελληνική πρωτεύουσα έγινε ο ενδιάμεσος σταθμός των πτήσεών του. 

Τον Ιούλιο του 1947 (18/7) έφτασε προερχόμενος από το Κάιρο.133  

Ο 34χρονος αμερικανός έκανε την Αθήνα βάση των δημοσιογραφικών 

αποστολών του. Σε μια κρίσιμη περίοδο οι ανταποκρίσεις του διακρίνονταν από  

αντικειμενικότητα και αμεσότητα. Είχε τη φήμη ενός τύπου ανθεκτικού εξωτερικά, 

καλοπροαίρετου και ευγενούς. Ενίοτε έδειχνε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και αυτό 

κατά πολλούς ήταν η αχίλλειος πτέρνα του.  

Όπως πολλοί ξένοι συνάδελφοί του και εκείνος αναφερόταν στην 

κακοδιαχείριση των κονδυλίων της αμερικανικής βοήθειας, που άρχισε να ρέει προς 

την χώρα (περίπου ένα εκατ. δολάρια ημερησίως). Ωστόσο, η κριτική που ασκούσε 

στην κυβέρνηση εντασσόταν στο πλαίσιο της ελληνο-αμερικανικής Συμφωνίας.134 Οι 

δημοσιογράφοι λειτουργούσαν άτυπα ως το άγρυπνο μάτι της Ουάσιγκτον στη 

διαχείριση των χρημάτων που έστελναν οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Δόγματος 

Τρούμαν.135 Ταυτόχρονα, επέκρινε εξίσου σκληρά τη στάση των κομμουνιστών, οι 

οποίοι όπως έγραφε, διεξάγοντας μια συστηματική εκστρατεία βίας, απαγωγών, 

                                            
133 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51/ΥΠΦ1, Κέντρο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Γραφείον ΙΙΙ, Αριθ. Πρωτ. 12449/6. 
134 Aid to Greece, Agreement signed at Athens June 20, 1947; exchange of notes at Athens May 26 and June 15 and 18, 1947, Entered into force 

June 20, 1947, Article 7–(1), σ. 3, Οι εκπρόσωποι του τύπου και του ραδιοφώνου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιτρέπεται να παρατηρούν και να 

ενημερώνουν πλήρως σχετικά με την χρησιμοποίηση της εν λόγω βοήθειας». 
135 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 151. 
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δολοφονιών, λεηλασιών και το κάψιμο χωριών, ανάγκαζαν τον πληθυσμό να γίνουν 

πρόσφυγες.136 Επίσης, ερευνούσε τον επικίνδυνο κόσμο των μαυραγοριτών που 

εκμεταλλευόμενοι την ξένη βοήθεια κερδοσκοπούσαν με την ανοχή των αρχών. Στη 

σκέψη και στις συνομιλίες του Πολκ, όπως και των συναδέλφων του κυριαρχούσε η 

ιδέα ενός τέλους του Εμφυλίου, χωρίς αυτό να τον τοποθετεί υπέρ της Αριστεράς ή της 

Δεξιάς. Με τις ανταποκρίσεις του κατάφερε να αποκτήσει αρκετούς εχθρούς και στα 

δυο στρατόπεδα, και παρά το ότι επεδίωκε να κερδίσει την εμπιστοσύνη αμφοτέρων, 

ήταν υποχρεωμένος σε επικίνδυνες ισορροπίες. Ο Πολκ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή 

της σύγκρουσης που εγκαινίασε τον Ψυχρό Πόλεμο. 

Πριν από τον Πολκ ανταποκριτής του CBS στην Αθήνα, για διάστημα μιας ή 

δυο εβδομάδων, ήταν ο Χάουαρντ Σμιθ (Howard K. Smith),137 ο οποίος είχε ως 

συνεργάτη τον Κώστα Χατζηαργύρη. Όταν αυτός αναχώρησε, ο Πολκ συνέχισε την 

συνεργασία με τον Χατζηαργύρη, ανταποκριτή του Christian Science Monitor και 

σύντομα ανέπτυξαν μια στενή επαγγελματική σχέση.138 Ο Χατζηαργύρης είχε πολλές 

επαφές με χρήσιμους ανθρώπους. Η γνωριμία έγινε τον Σεπτέμβριο του 1946 και η 

συνεργασία που άρχισε το καλοκαίρι του ΄47, εξελίχθηκε σε φιλική σχέση. Σε αυτό 

βοήθησε και η μικρή απόσταση των οικιών τους. Οι οικογένειες Πολκ – Κοκκώνη 

διέμεναν επί της οδού Σκουφά 6, στο Κολονάκι, ο Χατζηαργύρης στον αριθμό 38, 

μόλις πέντε στενά μακριά, ενώ συμπτωματικά συγκάτοικοι με τους Χατζηαργύρη ήταν 

το ζεύγος των Βρετανών δημοσιογράφων Μαίρη και Στέφεν Μπάρμπερ (Stephen 

Barber) ανταποκριτών των Time magazine και London News Chronicle αντίστοιχα.139 

Το τελευταίο ταξίδι στην Θεσσαλονίκη: Το επίμαχο διήμερο  

Εκείνο το βροχερό πρωινό της Παρασκευής της 7ης Μαΐου 1948, ένα παλιό 

επιβατικό  - μεταγωγικό αεροσκάφος DC-3, προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Σέδες της 

Θεσσαλονίκης. Ένας νεαρός άνδρας κατέβηκε τα σκαλιά και, καθώς προχωρούσε στο 

διάδρομο προσγειώσεως αναγνώρισε ένα παλιό του γνώριμό. Ο Τζώρτζ Πολκ 

                                            
136 ΓΑΚ, KYT. 14, Φ68, George Polk Reporting from Athens, 25 February 1948, «Στόχος των κομμουνιστών είναι η δημιουργία φόβου, 

αθλιότητας, χάους και τελικά η κυριαρχία αυτής της δυστυχούς χώρας από μια φιλο-σοβιετική κυβέρνηση. 
137 Χάουαρντ Σμίθ: Ένα από τα παιδιά του Εντ Μόροου, ο οποίος έζησε τον πόλεμο σχεδόν στην πρώτη γραμμή, πήρε συνέντευξη ακόμη και 

από τον Χίτλερ και βρέθηκε στο Βερολίνο κατά την παράδοση των γερμανών. Το 1947 πραγματοποίησε μια μεγάλη περιοδεία στις ευρωπαϊκές 

χώρες και βρέθηκε πίσω από το «σιδηρούν παραπέτασμα», μεταδίδοντας ζωντανά τα γεγονότα. Ταξίδευε με την δημοσιογράφο σύζυγό του 

Benedicte.   
138 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48/ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως Merle Werner, Δημοσιογράφος, Αθήναι, 8 Ιουνίου 1948. 
139 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948. 
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χαιρέτησε εγκάρδια τον Κλώντ Ρός (Claude Ross) από την πρεσβεία των ΗΠΑ, ο 

οποίος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Αθήνα με το αεροσκάφος, από το οποίο 

είχε αποβιβαστεί ο δημοσιογράφος. Ο Ρός, που μόλις είχε επιστρέψει από μια  

περιοδεία στη Θράκη, μαζί με τον πρόξενο Ράλει Γκίμπσον (Raleigh Gibson) και τον 

Τζέραλντ Ντριού (Gerry Drew), αναπληρωτή εκπρόσωπο των ΗΠΑ στην UNSCOB, 

ενδιαφέρθηκε να μάθει για τον σκοπό της επισκέψεώς του. Ο Πολκ είπε πως αφορούσε 

μια μικρή έρευνα και ρεπορτάζ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.140 Η επόμενη 

φορά που ο Ρος άκουσε για τον Πολκ ήταν όταν βρέθηκε νεκρός. 

Ο Τζώρτζ Πολκ με τη σύζυγό του Ρέα επρόκειτο να αναχωρήσουν αεροπορικώς 

για την Aμερική στις 30 Μαΐου και σύμφωνα με τον πενθερό του Ματθαίο Κοκκώνη 

είχαν πακετάρει τα πράγματα τους και είχαν κλείσει τα αεροπορικά εισιτήρια.141 

Προτού φύγουν αποφάσισαν να ταξιδέψουν στη βόρεια Ελλάδα, συνοδευόμενοι από το 

ζεύγος Χατζηαργύρη. Ενώ όλα είχαν προγραμματιστεί, την παραμονή της 

αναχωρήσεως ο Χατζηαργύρης τον ενημέρωσε ότι δεν θα τον ακολουθούσε στο ταξίδι 

και αιφνιδίως το ίδιο τού ανακοίνωσε η Ρέα. 

Ήταν ουσιαστικά η πρώτη του επαφή με τη Θεσσαλονίκη. Ο Πολκ είχε 

επισκεφτεί την πόλη στις 5 Φεβρουαρίου 1948, χωρίς να παραμείνει, παρά μόνο όσο 

απαιτείτο για να πάρει την ειδική άδεια που χρειαζόταν, προκειμένου να συνοδέψει τον 

ελληνικό στρατό στην Κοζάνη.142 Τότε είχε βρεθεί πολύ κοντά στο μέτωπο με τους 

αντάρτες και ήταν ακριβώς: «όταν άρχισε η ανοιξιάτικη επίθεση εναντίον των 

κομμουνιστών».143 Στην ανταπόκριση της 11ης Φεβρουαρίου ανέφερε την επίθεση του 

στρατού στο Νεστόριο της Καστοριάς, το οποίο οι αντάρτες επιχείρησαν να 

καταλάβουν για να εγκαταστήσουν το αρχηγείο της κυβέρνησης του Μάρκου.144 

Στο αεροδρόμιο Χασανίου συνάντησε το δημοσιογράφο Ντόναλντ Μάτσεν, 

στον οποίο είπε ότι μετέβαινε στην πόλη για τρεις-τέσσερις μέρες, αλλά είχε σκοπό να 

                                            
140 Association for Diplomatic Studies and Training, Country and Subject Reader Series, Claude G. Ross -Political Officer Athens (1946-1949), 

He was interviewed by Horace Torbert in 1989, σσ. 22-23.   

141 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Ματθαίος Κοκκώνης, Εν Αθήναις, 13 Ιουνίου 1948. 
142 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51/ΥΠΦ1, Κέντρο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Γραφείον ΙΙΙ, Αριθ. Πρωτ. 12449/6.  
143 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 168. 
144 Έκανε όμως λόγο και για την απροθυμία του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Στρατού να μπεί στην μάχη, προκειμένου να αποφύγει τις 

απώλειες. Εξηγούσε ότι η κυβέρνηση έχανε τον εμφύλιο, γιατί οι ανώτεροι αξιωματικοί, δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της θέσεως τους, 

καθώς έπαιρναν υψηλά αξιώματα μέσω ενός συστήματος ευνοιοκρατίας και διαφθοράς. Δεν αναλάμβαναν το πολιτικό κόστος των νεκρών μιας 

σύγκρουσης. Εν ολίγοις επέκρινε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους γιατί δεν κατάφερναν να κερδίσουν έναν πόλεμο, εννοώντας προφανέστατα 

ότι έπρεπε να κερδηθεί.    
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ταξιδέψει στη βόρεια Ελλάδα προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ. Ο Μάτσεν θα διέμενε στο 

«Κοσμοπολίτ» και ο Πολκ ανέφερε πως θα πήγαινε και εκείνος. Ο Μάτσεν έφτασε στο 

ξενοδοχείο στις 10.30, όπου μετά δυσκολίας βρήκε δωμάτιο και το πρώτο βράδυ 

κοιμήθηκε σε ένα γραφείο.145 

Στο αεροδρόμιο του Σέδες ο Πολκ επιβιβάστηκε στο όχημα που είχε πάει να 

παραλάβει το συνταγματάρχη Τζέιμς Σμίθ (James Smith) και την οικογένεια του, με 

τους οποίους συνταξίδευσε. Καθώς τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ήταν γεμάτα, την 

αναζήτηση δωματίου για τους Αμερικανούς ανέλαβε το Γ΄ Σώμα Στρατού. Στο 

διερευνητικό τηλεφώνημα, που έγινε από έναν Αμερικανό λοχία στον διευθυντή του 

«Αστόρια», ο Ξενοφών Οικονόμου απάντησε ότι διέθετε δωμάτια. Το ξενοδοχείο 

βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Αγίας Σοφίας, δυο δρόμους 

επάνω από την παραλία. Στις 12.30, ο ξενοδοχοϋπάλληλος Βασίλειος Κυριακόπουλος 

ενημερώθηκε για να ετοιμάσει τα δωμάτια.146 Όπως διαπιστώνεται από τις καταθέσεις 

των υπαλλήλων του «Αστόρια» και των αξιωματούχων στο αμερικανικό προξενείο, ο 

Πολκ πήγε πρώτα στο προξενείο και στο ξενοδοχείο κατέλυσε το μεσημέρι. 

Χωρίς καθυστέρηση γύρω στις 10.30, πραγματοποίησε την πρώτη του 

επίσκεψη στο γραφείο του διπλωματικού υπαλλήλου Ρούπερτ Πρόουμ (Rupert 

Prohme). Κατά τη συζήτηση που είχαν για 15΄- 20΄, ο Πρόουμ διαπίστωσε ότι ο Πόλκ 

επισκέφτηκε την πόλη με σκοπό να δώσει ενδιαφέρουσες ανταποκρίσεις, ότι θα έμενε 

για κάποιες ημέρες και ακολούθως θα επέστρεφε στην Αθήνα. Δεν υπήρξε από 

πλευράς του η παραμικρή νύξη για κομμουνιστές. Σχεδίασαν να βρεθούν για φαγητό 

στις 19.30 στο «Μεντιτερανέ» και σύμφωνα με τον Πρόουμ, ο Πολκ επιθυμούσε να 

δειπνήσουν νωρίς για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και να γράψει ανταποκρίσεις.147  

Λίγο αργότερα, στις 11.00, εντός του προξενείου συνάντησε τον Τζέραλντ 

Ντριού, Αναπληρωτή του αρχηγού της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ. Η 

συζήτηση επικεντρώθηκε σε ένα άρθρο του Χόουμερ Μπίγκαρτ, στη New York Herald 

Tribune, όπου έγραφε «για μαζικές εκτελέσεις αριστερών» από την ελληνική 

κυβέρνηση. Συζήτησαν και για την επιστολή του επικεφαλής της AMAG Ντουάιτ  

                                            
145 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ47, Έκθεσις Ενόρκου Εξετάσεως δια Διερμηνέως Ντόναλντ Μάτσεν, Δημοσιογράφος, Αθήναι, 27 Μαΐου 1948. 
146 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Βασίλειος Κυριακόπουλος, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948, Η κατάθεση του 

Κυριακόπουλου πάσχει, γιατί προφανώς ο διευθυντής του έδωσε εντολή να ετοιμάσει τα δωμάτια, μετά το τηλεφώνημα που δέχθηκε και όχι μετά 

από δυόμιση ώρες. 

147 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Ρούμπερτ Πρόουμ, Αθήναι, 3 Ιουνίου 1948. 
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Γκρίζγουολντ, που διευκρίνιζε στην εφημερίδα ότι οι εκτελέσεις δεν έγιναν «επειδή οι 

κατηγορούμενοι ήταν αριστεροί, αλλά επειδή ήταν δολοφόνοι». Ο Πολκ συμφώνησε 

με την επιστολή πλήν ενός σημείου, όπου ο Μπίγκαρτ παρομοιαζόταν με το σοβιετικό 

συγγραφέα Έρεμπουργκ, αλλά υποστήριξε το απόλυτο δικαίωμα της κυβέρνησης να 

εκτελεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Πάντως χαρακτήρισε ατυχή τη συγκυρία της 

εκτέλεσης αμέσως μετά τη δολοφονία του υπουργού Λαδά.148 

Στο προξενείο ήρθε σε επαφή με το στρατιωτικό ακόλουθο, συνταγματάρχη 

Άλεν Μίλερ (Allen C.Miller), αρμόδιο για λογαριασμό των ΗΠΑ στη Βαλκανική 

Επιτροπή, τον οποίο ρώτησε αν υπήρχε τρόπος να έρθει σε επαφή με τους αντάρτες, 

παίρνοντας αρνητική απάντηση. Μέσω του Μίλλερ γνώρισε τον Αχμέντ Βαχαγιουντίν 

(Ahmed Wahajuddin), εκπρόσωπο τύπου της UNISCOB, με τον οποίο γευμάτισε σε 

παραλιακό εστιατόριο, για περίπου δυο ώρες. (Πιθανότατα το γεύμα κράτησε λιγότερο, 

αφού στις 13.00 βρισκόταν στο «Αστόρια».) Από τον Αχμέντ έμαθε πως επρόκειτο να 

ανακοινωθεί μια έκθεση για το παιδομάζωμα που διενεργούσαν οι αντάρτες. Μια 

πληροφορία που κέντρισε το ενδιαφέρον του.149 

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος Ιωάννης Νάνου κατέγραψε τα στοιχεία εισόδου του 

Τζώρτζ Πόλκ, στις 13.00.150 Να σημειωθεί πως τόσο ο διευθυντής Οικονόμου, όσο και 

ο Κυριακόπουλος ανέφεραν ότι ο Πολκ και η οικογένεια Σμίθ έφτασαν ταυτόχρονα. Ο 

συνταγματάρχης, που συνοδευόταν από τη σύζυγο και την επτάχρονη κόρη τους, 

συνταξίδεψαν με τον Πολκ από την Αθήνα και τον μετέφεραν από του Σέδες στην 

πόλη.151. Οι πελάτες κατέλυσαν στα δωμάτια 25 και 23 αντίστοιχα και όπως είπε ο 

διευθυντής έδωσε δίκλινο στον Πολκ γιατί δεν διέθετε μονόκλινο.152 Στη 13.30-14.00 ο 

Πολκ μπήκε στο δωμάτιο.153 Ερωτηθείς πόσο θα έμενε στο ξενοδοχείο, απάντησε 3-4 

ημέρες. Αυτό κατέθεσε ο Οικονόμου στην δίκη,154 αν και κατά την αρχική εξέτασή 

του, προφανώς από σύγχυση, ανέφερε ότι το ερώτημα έθεσε ο Σμιθ. Επομένως, το 

                                            
148 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Τζέραλντ Ντριού, Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 1948.  
149 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σ. 12, & Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 52, Από την έκθεση των Σεκοντάρι – Μπερντέτ. 
150 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων της 12-21 Απριλίου 1949, 

σ. 63. 
151 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σσ. 180 -183.  
152 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος Ξενοφών Οικονόμου, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948. 
153 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Βασίλειος Κυριακόπουλος, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948, Η κατάθεση 

Κυριακόπουλου έχει κενά: Αρχικά ως προς την ώρα που ο Πόλκ πήγε στο δωμάτιο του το μεσημέρι της Παρασκευής γύρω στις 13.30 -14.00. 

Σύμφωνα με τις άλλες καταθέσεις βρισκόταν στο αμερικανικό προξενείο, ακολούθως για δίωρο γεύμα με τον Αχμέντ και στις 14.45 στο 

«Κοσμοπολίτ» με την Μάμας.  

154 ΓΑΚ,  KYT. 11, Φ62 ΥΠΦ2, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος Ξενοφών Οικονόμου, Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 1949.    
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προηγούμενο τρίωρο Σμίθ και Πολκ ήταν στο προξενείο πιθανώς γιατί τα δωμάτια 

ήταν κατειλημμένα έως τις 12.00. 

Ο Πολκ, γνωρίζοντας ότι η συνάδελφος του Έλεν Μάμας, βρισκόταν στη 

Θεσσαλονίκη, την αναζήτησε στο ξενοδοχείο «Κοσμοπολίτ» και την συνάντησε στις 

14.45. Συζήτησαν επί πέντε λεπτά για το ταξίδι του στην  Παλαιστίνη και τη ρώτησε αν 

είχε επαφή με κομμουνιστικούς κύκλους. Εκπλαγείσα από την ερώτηση του απάντησε 

πως «έχει επαφές μόνο με επίσημες ελληνικές αρχές». Δεν της ανέφερε αν επρόκειτο 

να έλθει σε επαφή με αντάρτες ή αν θα επισκεπτόταν και άλλες πόλεις. Την 

προσκάλεσε σε γεύμα με τον Πρόουμ, στις 19.15 στο «Μεντιτερανέ».155 Στο 

δικαστήριο η Μάμας κατέθεσε ότι ανέβηκε με τον Πολκ στο δωμάτιό της για να του 

δώσει ένα πακέτο, προκειμένου να το μεταφέρει σε συγγενή της στις ΗΠΑ. Συζήτησαν 

για τα ταξίδια του, την ασθένειά του και την ρώτησε αν γνώριζε κάποιους 

κομμουνιστές.156 Μια συνομιλία που σίγουρα διήρκησε περισσότερο. 

Από το μεσημέρι και για τις επόμενες ώρες έως τις 19.30 το απόγευμα δεν 

υπάρχουν αναφορές σχετικά με τις κινήσεις του Πoλκ, που μάλλον δεν πήγε στο 

«Αστόρια». Όπως κατέθεσε ο ξενοδοχοϋπάλληλος Σάμος εκείνο το απόγευμα ουδείς 

τον ζήτησε, ούτε τον είδε να περνά από το θυρωρείο έως τις 19.00.157 Το ίδιο θυμόταν 

και ο Νάνου.158 Σε εκείνο το διάστημα, το μόνο στοιχείο της παρουσίας του ήταν το 

τηλεγράφημα που έστειλε στη Ρέα, στις 18.30, από την Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομική, 

Τηλεγραφική, Τηλεφωνική υπηρεσία), που βρισκόταν επί της οδού Κατούνη, σε 

απόσταση αναπνοής από το «Όλυμπος Νάουσα». Με αυτό την ενημέρωνε: 

«Απεφάσισα μείνω Αστόρια Θεσσαλονίκην καθότι διαμορφούται έκθεσις Επιτροπής 

Ην. Εθνών αναφορικώς με παιδομάζωμα. Ίσως συνεχίσω Καβάλαν Δευτέραν ή Τρίτην. 

Έπειτα επιστρέψω Αθήνας».159  

Στο καθορισμένο ραντεβού στο «Μεντιτερανέ» στις 19.30΄, ο Κρόσμπι ο 

Πρόουμ και ο Μάτσεν, βρήκαν τον Πολκ με την Μάμας στο τραπέζι. Στη διάρκεια της 

μιάμισης ώρας που συζητούσαν, ο Πολκ παραδόξως δεν έθιξε κάποιο κρίσιμο θέμα 

                                            
155 ΓΑΚ,  KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 1948. 
156 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 1949. 
157 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Θωμάς Σάμου, Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 1948. 
158 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Ιωάννης Νάνου, Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 1948. 
159 ΓΑΚ, KYT. 10,  Φ48 ΥΠΦ5, Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης, Αριθ. πρωτ. 1253, Θεσσαλονίκη 23.5.48, Τηλεγράφημα υπ.αριθ. 5523, 7 Μαΐου 

1948, ώρα 18.30, προς Rea Coconis Polk. 
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των ημερών. Αντιθέτως μιλούσαν για τις δημοσιογραφικές περιπέτειές του.160 Όσο 

βρισκόταν στο εστιατόριο πέρασαν διαδοχικά ο δημοσιογράφος Ιωάννης 

Λυμπερόπουλος, ο Έλληνας ανταποκριτής του Ρώϋτερ και ένας Ινδός του ΟΗΕ, στους 

οποίους η Μάμας τούς σύστησε. Σύμφωνα με τον Πρόουμ: «Ο δημοσιογράφος του  

Ρώϋτερ (Στακτόπουλος) συνεζήτη συνεχώς εις την ελληνικήν μετά της Μάμας και 

συνεπώς δεν γνωρίζω τι διημείφθη μεταξύ αυτών». Η Μάμας συζητούσε με τον 

Στακτόπουλο μακρύτερα, οπότε ο Κρόσμπι για να τους διευκολύνει παραμέρισε το 

κάθισμα του. Ο Λυμπερόπουλος έφυγε μετά από πέντε λεπτά, ενώ ο έλληνας 

δημοσιογράφος έπειτα από δεκαπέντε λεπτά. Ο Πρόουμ, περιέγραψε το μενού του 

Πολκ αποτελούμενο από γαρίδες και γλυκό, αλλά δεν θυμόταν εάν έφαγε και ψάρι.161 

Όπως είπε ο Όλιβερ Κρόσμπι, γύρω στις 21.00- 21.15 η παρέα, κατευθύνθηκε 

στο «Όλυμπος Νάουσα». Θυμόταν ότι ο Πoλκ έφαγε γαρίδες και ότι τους εξυπηρέτησε 

ο αρχισερβιτόρος. Στη διάρκεια του δείπνου η Μάμας σηκώθηκε δυο φορές για να 

μιλήσει στο τηλέφωνο. Όταν επέστρεψε στο  τραπέζι, μετά το πρώτο τηλεφώνημα, είπε 

πως ζήτησε πληροφορίες από κάποιον αξιωματικό για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 

και τη δεύτερη πως την κάλεσε ο ανταποκριτής του Ρώϋτερ (Στακτόπουλος) ζητώντας 

να μάθει τα ονόματα της παρέας των ξένων. Μάλιστα, προκάλεσε εντύπωση ότι 

ενημέρωνε την ομήγυρη για το περιεχόμενο των συζητήσεών της. Ο Κρόσμπι τόνισε 

ότι το πρωί που είχε συναντήσει τον Πολκ δεν του είπε ότι επιθυμούσε να κάνει επαφή 

με κομμουνιστές.162  

Ο Κρόσμπι είπε ότι η παρέα αναχώρησε από το «Όλυμπος Νάουσα» στις 22.30, 

η Μάμας και ο Πρόουμ στις 23.00, ενώ ο Μάτσεν λίγο αργότερα στις 23.30. Ο Μάτσεν 

με τη Μάμας κατευθύνθηκαν προς το «Κοσμοπολίτ». Ο Πόλκ, ο Πρόουμ και ο 

Κρόσμπι στο Προξενείο. «Με τον Μάτσεν δεν συζητήσαμε για το σκοπό του ταξιδιού 

Πόλκ ή αν επρόκειτο να συναντηθεί με αντάρτες», ανέφερε η Μάμας, επιμένοντας ότι 

αυτή ήταν η τελευταία φορά που είδε τον Πολκ.163 «Εμείς ανεβήκαμε  στην πρεσβεία 

και ο Πόλκ μάλλον μετέβη στο ξενοδοχείο», είπε ο Πρόουμ. Ο Πολκ επέστρεψε στο 

δωμάτιο του το βράδυ της Παρασκευής «περί ώραν 01.00 μεταμεσονύκτιον της 

                                            
160 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 53, Στην έκθεση τους οι Σεκοντάρι και Μπερντέτ, ανέφεραν ότι δεν ήταν ίδιον του χαρακτήρα του Πόλκ, ο οποίος 

έμπαινε στο θέμα που τον ενδιέφερε χωρίς περιστροφές. 
161 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Ρούμπερτ Πρόουμ, Αθήναι, 3 Ιουνίου 1948. 
162 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Όλιβερ Κρόσμπι, Αθήναι, 3 Ιουνίου 1948. 
163 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 1948.  
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Παρασκευής ή 24.00 – 24.30 νυκτός ουχί ενωρίτερον», κατέθεσε ο 

ξενοδοχοϋπάλληλος Νάνος.164 

Ακόμη και αν η παρέα έφυγε από το εστιατόριο στις 23.00, η απόσταση έως το 

«Αστόρια» ήταν το πολύ πέντε λεπτά με τα πόδια. Ουδείς ανέφερε κάποια 

καθυστέρηση στο δρόμο ή κάτι άλλο. Υπήρχε λοιπόν ένα κενό γύρω στη μια με 

μιάμιση ώρα, για το που μπορεί να ήταν ο Πολκ.  

Το Σάββατο έως τις 08.00 το πρωί, ο Νάνου δεν αντελήφθη τον Πολκ να 

εξέρχεται από το ξενοδοχείο, γιατί την συγκεκριμένη ώρα απουσίαζε από το θυρωρείο. 

Ομοίως και ο Κυριακόπουλος, που ανέλαβε υπηρεσία στις 07.00 δήλωσε πως γύρω 

στις 08.00 το πρωί περιήλθε στα δωμάτια, οπότε διαπίστωσε ότι ο Πολκ ήταν εκτός 

ξενοδοχείου.165 Επομένως είχε αναχωρήσει πριν τις 08.00. 

Βάση της αναφοράς του Ράντολ Κόουτ προς τον Ε. Πέκ στο Foreign Office 

(12/8/1949), η πρώτη συνάντηση με τον Πολκ στο βρετανικό προξενείο, έλαβε χώρα το 

Σάββατο το πρωί. Ο Πολκ ζήτησε μια ενημέρωση για την κατάσταση στη Βόρειο 

Ελλάδα και: «Σαν από παρόρμηση της στιγμής, με ρώτησε αν μπορούσα να του δώσω 

πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο μετάβασης στο στρατό των ανταρτών. 

Αρνήθηκα να το κάνω. Η εντύπωση που μου έδωσε ήταν περισσότερο ενός 

ενθουσιώδους νεαρού αμερικανού σπουδαστή σε αναζήτηση περιπετειών παρά ενός 

ώριμου και έμπειρου ανταποκριτή».166 Ο Πολκ, έκπληκτος αν όχι απογοητευμένος από 

μια τέτοια απάντηση, έφυγε. Κατεγράφη ένα μεγάλο διάστημα από τη στιγμή που 

αναχώρησε από το «Αστόρια» έως την επίσκεψή του στο προξενείο, γύρω στις 10.00 -

10.30. Εκτός εάν ο Κόουτ διέθεσε περίπου δυο ώρες σε ένα νεαρό που δεν θεωρούσε 

ιδιαίτερα σοβαρό.  

Η επόμενη συνάντηση εκείνο το πρωϊνό πραγματοποιήθηκε στο αμερικανικό 

προξενείο στις 10.30. Ο Ρούπερτ Πρόουμ παρουσίασε τον Πολκ στα μέλη της 

Επιτροπής του ΟΗΕ και τον κάλεσε για δείπνο το βράδυ. Απάντησε ότι είχε δουλειά 

και ο Πρόουμ του πρότεινε να γευματίσουν την Κυριακή. Και πάλι αρνήθηκε 

επικαλούμενος εργασία, οπότε συμφώνησαν να δειπνήσουν τη Δευτέρα το βράδυ.167 

                                            
164 ΓΑΚ,  KYT. 10, Φ48,ΥΠΦ6, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Ιωάννης Νάνου, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948. 
165 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Βασίλειος Κυριακόπουλος, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948. 
166 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σσ. 509-510, Αναφορά Ρ. Κόουτ, 12 Αυγούστου 1949, προς E.H. Peck, Esq. Southern Dept, Foreign Office, Whitehall.  
167 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Ρούμπερτ Πρόμ, Αθήναι, 3 Ιουνίου 1948. 
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Οι συναντήσεις δεν πρέπει να διαρκούσαν περισσότερο από δεκαπέντε με 

είκοσι λεπτά, γιατί ο διευθυντής του «Αστόρια», συνάντησε τον Πoλκ ερχόμενο στο 

ξενοδοχείο στις 11.00 το πρωί (πρώτη εξέταση) ή στις 10.30 (κατάθεση στη δίκη). 

Κατευθυνόμενος προς τον ανελκυστήρα ο Πόλκ του είπε: «Θα με ζητήσουν να τους 

οδηγήσεις στο δωμάτιο μου». Ήταν η τελευταία φορά που τον είδε.168 Ουδείς τον 

ζήτησε έως τις 13.30, την ώρα που ο Οικονόμου έφυγε από το ξενοδοχείο. Προφανώς 

οι υπάλληλοι δεν βρίσκονταν συνεχώς στην ρεσεψιόν, γιατί δεν αντελήφθησαν ότι ο 

Πολκ είχε ήδη φύγει, αφού γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, είχε συνάντηση με τον 

Όλιβερ Κρόσμπι στο αμερικανικό προξενείο. Από τη συνομιλία τους ο Κρόσμπι 

υπέθεσε ότι ο Πολκ δεν θα έμενε πολύ στη Θεσσαλονίκη, «γιατί η πόλη δεν 

παρουσίαζε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον». Έμαθε ότι σε δυο εβδομάδες επρόκειτο να 

επιστρέψει στις ΗΠΑ και φυσικά δεν του ανέφερε ότι δέχτηκε κάποιο απειλητικό 

τηλεφώνημα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.169 Κάποια στιγμή, οπωσδήποτε μετά τις 

12.00, μετέβη στο ξενοδοχείο «Κοσμοπολίτ», γωνία Βενιζέλου με Ερμού.170 

Αναζήτησε τον Μάτσεν όμως εκείνος έλειπε από τις 10.00 το πρωί. Έτσι, του άφησε 

ένα επισκεπτήριο καλώντας τον αν δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει να προγευματίσουν 

στις 13.00 στο «Μεντιτερανέ». Ο Μάτσεν βρήκε την πρόσκληση αφού επέστρεψε στο 

ξενοδοχείο στις 19.00 το απόγευμα. 

Η καμαριέρα Δέσποινα Χατζηαράπογλου είδε τον Πολκ να επιστρέφει στις 

12.00-12.30 στο δωμάτιό του όπου παρέμεινε έως τις 15.00.171 Μάλλον δύσκολο να 

βρισκόταν επί δυόμιση ώρες στο δωμάτιο. Πιθανώς η καμαριέρα δεν αντελήφθη ότι 

είχε φύγει. Γιατί ο Πολκ, που δεν γνώριζε πως ο Μάτσεν ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, 

τον περίμενε στο «Μεντιτερανέ» στη μια το μεσημέρι. Εκεί, συνάντησε τυχαία τον 

Τζέραλντ Ντριού, ο οποίος τον κάλεσε στο σπίτι του το βράδυ για ποτό.172  

Γύρω στις 13.30 ο Πολκ ήταν στο διάδρομο του δευτέρου ορόφου του 

«Αστόρια», κρατώντας μια φιάλη και συνομιλώντας με τον υπάλληλο Βασίλη 

Κυριακόπουλο. Κάποια στιγμή χωρίς να γίνει αντιληπτός έφυγε από το ξενοδοχείο. 

Επέστρεψε γύρω στις 15.00 -15.30, οπότε είπε στον Κυριακόπουλο πως αν τον 

                                            
168 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος Ξενοφών Οικονόμου, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948 & ΓΑΚ,  KYT. 11 A/A, Φ62 ΥΠΦ2, 

Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος Ξενοφών Οικονόμου, Θεσσαλονίκη, 19 Απρίλιος 1949. 
169 ΓΑΚ,  KYT. 11, Φ52, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Όλιβερ Κρόσμπι, Αθήναι, 3 Ιουνίου 1948. 
170 Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο φεύγοντας από το βρετανικό Προξενείο λίγο πρίν από τις 10.00 να βρέθηκε σε ελάχιστο χρόνο στο 

«Κοσμοπολίτ», να άφησε την πρόσκληση και να διήνυσε την απόσταση έως το αμερικανικό προξενείο σε δέκα λεπτά. 
171 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Δέσποινα Χατζηαράπογλου, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948. 
172 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Τζέραλντ Ντριού, Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 1948. 
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ζητούσαν να έλεγε ότι έλειπε: «διότι θα έγραφε και θα εκοιμάτο», που σήμαινε ότι 

περίμενε κάποιον ανεπιθύμητο.173 Στη δεύτερη κατάθεσή του, ο Κυριακόπουλος 

διευκρίνισε ότι ο ανωτέρω διάλογος διημείφθη στις 15.30.174 Βεβαίως, εάν έμεινε με το 

Ντριού μόνο ένα μισάωρο προλάβαινε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο στις 13.30 και να 

βγει λίγο αργότερα χωρίς να γίνει αντιληπτός από το προσωπικό. Όπως φαίνεται, οι 

υπάλληλοι έτρεχαν σε διάφορες δουλειές και δεν υπήρχε πάντα κάποιος στη ρεσεψιόν. 

Στις 19.00 το απόγευμα του Σαββάτου, ο Πολκ βρισκόταν στο «Αστόρια». Ο 

ξενοδοχοϋπάλληλος Νάνου που ανέλαβε υπηρεσία: «ήλεγξε ποια από τα κλειδιά 

βρίσκονταν κρεμασμένα και διαπίστωσε ότι το 25 έλειπε, οπότε ο πελάτης βρισκόταν 

στο ξενοδοχείο».175 Το ότι το κλειδί έλειπε από τη ρεσεψιόν δεν σήμαινε ότι ο Πολκ  

βρισκόταν εντός του ξενοδοχείου. Το τι ακριβώς συνέβη ξεκαθάρισε η καμαριέρα 

Κυπριανού. Γύρω στις 18.00, μπήκε στο δωμάτιο 25 να συγυρίσει, γιατί βρήκε επάνω 

στην πόρτα το κλειδί κάτι που συνήθιζαν οι πελάτες, και το οποίο κατέβασε στο 

θυρωρείο. «Ο Αμερικανός δημοσιογράφος απουσίαζε και δεν είχε κοιμηθεί εκεί το 

απόγευμα, αφού το κρεβάτι του ήταν στρωμένο από την πρωινή καμαριέρα», είπε 

καθιστώντας σαφές ότι δεν υπήρχε άλλο άτομο για να τακτοποιήσει τα δωμάτια.176  

Διαπιστώνεται πάλι ένα κενό παρουσίας του Πολκ από τις 15.30 έως τις 18.00, 

διάστημα κατά το οποίο πιθανόν να ήταν για λίγο στο δωμάτιό του. Είναι όμως βέβαιο 

ότι στις 18.30 βρισκόταν στην Τ.Τ.Τ. στην Κατούνη, από όπου τηλεγράφησε ξανά στη 

Ρέα: «Δεδομένου σκοπεύω ταξιδεύσω εις Καβάλαν Τετάρτην αεροπορικώς, δεν 

έρχεσαι να με συναντήσεις εκεί να μείνωμεν μια-δυο ημέρες. Συμβουλεύω ταξιδεύσεις 

με ελληνικήν αεροπορικήν γραμμή Τετάρτην ή Πέμπτην. Παρακαλώ απάντησιν 

ξενοδοχείον Αστόρια Θεσσαλονίκην». Και στα δυο τηλεγραφήματα, η απάντηση 

έφτασε με καθυστέρηση, στις 10 και 11 Μαΐου αντίστοιχα.177 

                                            
173 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Βασίλειος Κυριακόπουλος, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948. 
174 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Βασίλειος Κυριακόπουλος, Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 1948. 
175 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Ιωάννης Νάνου, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948. 
176 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Ελένη Κυπριανού, Θεσσαλονίκη, 19 και 20 Μαΐου 1948.  
177 ΓΑΚ,  KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ5, Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης, Αριθ. πρωτ. 1253, Θεσσαλονίκη 23.5.48, Τηλεγράφημα υπ.αριθ. 6182, 8 Μαΐου 

1948, ώρα 18.30, προς Rea Coconis Polk. 
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Όταν ο Μάτσεν επέστρεψε στις 19.00 το απόγευμα βρήκε την κάρτα του Πολκ, 

οπότε τον αναζήτησε στο «Μεντιτερανέ», αλλά δεν τον βρήκε και έτσι δείπνησε μόνος 

του στο «Όλυμπος Νάουσα».178 

Στις 19.30, ο Πολκ βρισκόταν στο διαμέρισμα των Ντριού στο αμερικανικό 

προξενείο. Προσπάθησε εκ νέου να βρει επαφή για τον Μάρκο. Ο Ντριού απάντησε 

αρνητικά και τον απέτρεψε, λέγοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα λειτουργούσε ως 

προπαγάνδα υπέρ του Μάρκου. Ο Πολκ δεν ανέφερε για κάποια συνάντηση και ο 

διπλωμάτης συμπέρανε ότι «δεν είχε προηγηθεί τέτοια επαφή». Αρνήθηκε πρόσκληση 

της κυρίας Ντριού να μείνει για φαγητό, «διότι είχε συνάντηση μετ΄ άλλων [...], δια την 

οποία όμως συνάντηση δεν εφαίνετο επειγόμενος» και ανεχώρησε στις 20.15΄. 

Ωστόσο, συμφώνησαν να βρεθούν το πρωί της Κυριακής για «μπρέκφαστ».179 

Ο Κωνσταντίνος Πλιάκας, αρχισερβιτόρος στο «Όλυμπος Νάουσα», θυμόταν 

καθαρά ότι το βράδυ του Σαββάτου και ώρα 21.30, η Μάμας, ο Πολκ και τρείς 

Αμερικανοί κάθισαν στο υπερώο του εστιατορίου. Μπορεί να είχε μπερδέψει τις 

βραδιές; Να θυμόταν το γεύμα της ομήγυρης της προηγουμένης ημέρας, την 

Παρασκευή; Ο σερβιτόρος Δοξάκης Λιμπερίου, που σέρβιρε την παρέα των ξένων 

μεταξύ των οποίων αναγνώρισε τον Πολκ, ξεκαθάρισε ότι το Σάββατο και όχι την 

Παρασκευή, αρχισερβιτόρος ήταν ο Πλιάκας, ενώ εκείνος εκτελούσε χρέη βοηθού του. 

Σύμφωνα με τον Πλιάκα, η Μάμας παρήγγειλε για όλους, γιατί γνώριζε ελληνικά και 

κατέθεσε με λεπτομέρειες τι σερβίρισε σε κάθε έναν. Το λογαριασμό πλήρωσε ο Πολκ 

και όπως τόνισε ο μάρτυρας άφησε ένα καλό φιλοδώρημα. Ανέφερε επίσης, ότι κάποια 

στιγμή κάλεσαν τη Μάμας στο τηλέφωνο. Ο Πλιάκας περιέγραψε λεπτομερώς τους 

άλλους τρεις Αμερικανούς και είπε πως η συντροφιά αναχώρησε γύρω στις 22.30- 

22.45.180 Την κατάθεση του Πλιάκα επιβεβαίωσε και ο σερβιτόρος Παντελής Λέκκας, 

σύμφωνα με τον οποίο η Μάμας είχε γευματίσει στο «Όλυμπος Νάουσα» και την 

Παρασκευή και το Σάββατο, συνοδευόμενη και τις δυο βραδιές από τέσσερις 

Αμερικανούς, χωρίς όμως να μπορεί να πει αν κάποιος μεταξύ αυτών ήταν ο Πολκ. 

                                            
178 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ47, Έκθεσις Ενόρκου Εξετάσεως δια Διερμηνέως Ντόναλντ Μάτσεν, Δημοσιογράφος, Αθήναι, 27 Μαΐου 1948. 
179 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Τζέραλντ Ντριού, Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 1948. 
180 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Εξέτασις Μάρτυρος Κωνσταντίνος Πλιάκας, Εξέτασις Μάρτυρος Δοξάκης Λιμπερίου, Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 

1948, Ο Πλιάκας έδωσε τις περιγραφές των άλλων τριών αμερικανών. Οι  δυο εξ αυτών ήταν υψηλού αναστήματος, χωρίς μύστακα και ηλικίας 

30-35 ετών. Ο τρίτος και πλέον ενδιαφέρον, ήταν μάλλον κοντού αναστήματος, με παπιγιόν χρωματιστό, γυαλιά και παχύ μύστακα ψαλιδισμένον, 

ηλικίας περίπου 45 ετών (Επρόκειτο για τον Ντόναλτ Μάτσεν ή το διπλωμάτη Ουέιντ Κόντον). Πρόσθεσε επίσης, ότι τον τελευταίο τον είδε ξανά 

να γευματίζει στο εστιατόριο με την Ρέα, τον πατέρα της και κάποιους άλλους, στις 18 Μαΐου.   
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Κατέθεσε μάλιστα ότι ο Πλιάκας ήταν αρχισερβιτόρος το Σάββατο.181 Για τους  

σερβιτόρους τέτοιες λεπτομέρειες είναι σημαντικές κυρίως για τα φιλοδωρήματα που 

παίρνουν, οπότε δύσκολα μπερδεύουν τις ημέρες εργασίας σε κάποιο πόστο. 

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος Νάνου δήλωσε πως ο Πολκ «επέστρεψε στις 23.00 και 

ανήλθεν βιαστικώς εις το δωμάτιον του κατήλθεν μετά δεκάλεπτον περίπου, αφήσας 

εις εμέ την εντύπωσιν κάτι ήλθε να πάρη από το δωμάτιο του». Τον ρώτησε αν θα 

αργούσε να επιστρέψει και ο Πολκ απάντησε αρνητικά. «Ούτος έλαβε κατεύθυνσιν ως 

αντελήφθην προς τα Τιτάνια (κινηματογράφο). Επέστρεψε πεζός στο «Αστόρια» περί 

ώραν 00.45, χωρίς να κρατά τίποτε».182 Στη δεύτερη εξέταση, ο Νάνου είπε ότι ήταν 

γύρω στις 21.00 -21.30 όταν είδε τον Πολκ «να έρχεται, να ανεβαίνει στο δωμάτιό του 

και μετά από ένα δεκάλεπτο να φεύγει κρατώντας στο δεξί χέρι ένα μικρό δεματάκι 

τυλιγμένο σε χαρτί μάλλον σκούρο». Είχε δε την εντύπωση πως κατευθύνθηκε προς το 

Τιτάνια, αλλά επειδή επέστρεψε αμέσως στο θυρωρείο δεν ήταν πλέον βέβαιος ότι 

πήρε εκείνη ή άλλη κατεύθυνση. Κατέληξε λέγοντας, πως τελικά δεν ήταν βέβαιος ότι 

ο Πολκ επέστρεψε εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο. 183 

Την Κυριακή το πρωί ο Πολκ πρέπει να αναχώρησε από το «Αστόρια» πριν τις 

07.15, αφού από εκείνη την ώρα δυο άτομα βρισκόταν ταυτόχρονα στο θυρωρείο, 

εκτός «αν κατέβηκε από την σκάλα, την ώρα που ανέβαινα με τον ανελκυστήρα», είπε 

ο Κυριακόπουλος, «αλλά και πάλι θα τον έβλεπε ο Νάνου». Γύρω στις 07.50, όταν 

ήλεγχε τα δωμάτια διαπίστωσε ότι το Νο 25 ήταν άδειο, το κρεβάτι ξέστρωτο, ενώ 

«δεν υπήρχε η φιάλη με το κονιάκ που κρατούσε την προηγουμένη ο παθών. Επίσης η 

σταχτοθήκη ήτο καθαρά».184 Στις 08.00 η καμαριέρα Κυπριανού, που πήγε να 

καθαρίσει, διαπίστωσε ότι ο Πόλκ είχε κοιμηθεί εκεί το βράδυ, αφού το κρεβάτι ήταν 

ξέστρωτο, ενώ το προηγούμενο απόγευμα το είχε τακτοποιήσει εκείνη.185  

                                            
181 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Εξέτασις Μάρτυρος, Παντελής Λέκκας, Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου, 1948.  
182 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Ιωάννης Νάνου, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948.  
183 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Ιωάννης Νάνου, Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1948, Ο Νάνου, στην προσπάθεια να 

δικαιολογήσει την 1η του κατάθεση και την διαφορά ώρας που επέστρεψε ο Πόλκ το βράδυ του Σαββάτου από τις 23.00 στις 21.00- 21.30, την 

απέδωσε σε πλάνη, στην οποία υπέπεσε από το γεγονός ότι μεταξύ 21.00 και 24.00 υπήρχε γνωστός του σμηνίτης σκοπός, το όνομα του οποίου 

δεν θυμόταν (φρουρός ήταν ο Ασημόπουλος) και πως από την ώρα που ανέλαβε υπηρεσία (19.00) δεν είχαν περάσει πάνω από δύο- δυόμιση ώρες. 

Ο Νάνου προσέθεσε ότι την ώρα που έφυγε ο Πόλκ, στο καφενείο «Αστόρια», μια παρέα συζητούσε μεγαλόφωνα και ο σκοπός συνομιλούσε με 

κάποιον από αυτούς. Δεν θυμόταν αν κάποιο πρόσωπο ήταν έξω και περίμενε τον Πόλκ, ούτε αν εκείνη την ώρα ήταν έξω από το «Αστόρια» ο  

Στακτόπουλος, τον οποίο είπε ότι είδε δυο φορές μετά την εξαφάνιση του Πόλκ.  
184 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Βασίλειος Κυριακόπουλος, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1948. 
185 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Ελένη Κυπριανού, Θεσσαλονίκη, 19 και 20 Μαΐου 1948. 
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Ματαίως ο Τζέραλντ Ντριού περίμενε τον Πολκ για πρωινό την Κυριακή το 

πρωί. Λόγω της παροιμιώδους συνέπειάς του, υπέθεσε ότι για να μην τηλεφωνήσει ή 

εμφανιστεί είτε είχε αποβιώσει είτε είχε απαχθεί.186 Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Το 

πρωί της Δευτέρας, η διεύθυνση του «Αστόρια» ενημέρωσε την αστυνομία, όπως ήταν 

υποχρεωμένη, ότι ο δημοσιογράφος δεν είχε διανυκτερεύσει το βράδυ στο ξενοδοχείο. 

Πέρασαν επτά ημέρες έως τις 16 Μαΐου όταν το πτώμα του βρέθηκε να επιπλέει στον 

Θερμαϊκό. 

Οι αντιφάσεις του ταξιδιού  

Ο Μ. Κοκκώνης, γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλο για το ταξίδι του γαμβρού 

του. Κατέθεσε ότι την Τετάρτη 5 Μαΐου, Πολκ και Χατζηαργύρης συμφώνησαν να 

συνταξιδεύσουν οικογενειακά. Όλοι μαζί θα επισκεπτόταν την Καβάλα και την 

Αλεξανδρούπολη. Ο Πολκ θα συνέχιζε μόνος του για Κόνιτσα, ενώ οι άλλοι θα 

επέστρεφαν στην Αθήνα. Ο Κοκκώνης ήταν παρών την Πέμπτη το  μεσημέρι όταν 

τηλεφώνησε ο Χατζηαργύρης και είπε ότι δεν θα συνόδευαν το ζεύγος Πολκ στη 

Θεσσαλονίκη (σσ. άλλαξε η Καβάλα), προφασιζόμενος ασθένεια του παιδιού του. 

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την άρνηση της κόρης του να συνοδέψει το σύζυγό 

της, είπε πως όταν η Ρέα πληροφορήθηκε ότι δεν θα πήγαινε το ζεύγος Χατζηαργύρη, 

ανακοίνωσε στον Τζώρτζ ότι θα έμενε και αυτή στην Αθήνα για να ράψει φορέματα.187  

Η Δέσποινα Βρούτση, υπηρέτρια στην οικία Κοκκώνη, στις 19 και 30 Μαΐου 

ανέφερε διάλογο που είχε με τη Ρέα, το πρωί της Πέμπτης για το ταξίδι στην Καβάλα, 

όπου θα τον ακολουθούσε και εκείνη, ενώ σε επόμενη κατάθεση της είπε ότι ίσως η 

Ρέα τον συνόδευε στη Θεσσαλονίκη.188  

Τη Θεσσαλονίκη έδωσε ως προορισμό του Πολκ ο Ντόναλντ Μάτσεν, λέγοντας 

πως για δεύτερη φορά συνάντησε τον συνάδελφό του στο αεροδρόμιο Χασανίου, στις 7 

Μαΐου. Ο Μάτσεν αναχώρησε πρώτος, με απευθείας πτήση στις 9:10΄ και άφιξη στη 

Θεσσαλονίκη στις 10:30΄, ενώ ο Πολκ επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο με ενδιάμεσο 

σταθμό τη Λάρισα. Ενδιαφέρθηκε να μάθει που θα κατέλυε και θεώρησε λογικό να 

                                            
186 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως του Μάρτυρος Τζέραλντ Ντριού, Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 1948, Μετά την 

γνωστοποίηση του θανάτου του, ο Ντριού σκέφτηκε ότι σε τίποτε ο Πόλκ δεν ήταν εναντίον της κυβέρνησης και ήταν λογικός, σε αντίθεση με 

όσα έγραφαν τα δημοσιεύματα. Κατά την άποψη του «ο  Πόλκ γνώριζε πολλά για την κομμουνιστική οργάνωση και αυτή ήταν η καταδίκη του, 

ώστε οι υπόνοιες να πέσουν σε οποιονδήποτε άλλον εκτός της κομμουνιστικής κυβέρνησης».  
187 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Πρωτοδικείον Αθηνών, Ένορκος κατάθεσις Ματθαίου Κοκκώνη, 5 Ιουνίου 1948 και 13 Ιουνίου 1948. 
188 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Πρωτοδικείον Αθηνών, Ένορκοι καταθέσεις Δέσποινας Βρούτση, 19  Μαΐου 1948 - 30  Μαΐου 1948 - 12 Ιουνίου 1948. 
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διαμείνει και αυτός στο «Κοσμοπολίτ». Κάτι που δεν συνέβη, αφού και ο Μάτσεν μετά 

δυσκολίας βρήκε δωμάτιο στο ξενοδοχείο του,189 προφανώς γιατί δεν είχε κάνει 

κράτηση. 

Αρχικός προορισμός ήταν η Καβάλα έγραψε και ο E. Vlanton, βασιζόμενος στα 

όσα έλεγε ο Χατζηαργύρης· ότι το ταξίδι άλλαξε λόγω βροχοπτώσεως, που προκάλεσε 

πλημμύρα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Έτσι, ο Πολκ αναγκαστικά κατέβηκε στον 

ενδιάμεσο σταθμό, τη Θεσσαλονίκη.190 

Ο Ζαννής Κοκκώνης, γνώριζε από το μεσημέρι της Πέμπτης, πως ο Πολκ 

επρόκειτο να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Όχι κάπου αλλού.191 Επομένως δεν έμεινε στη 

Θεσσαλονίκη λόγω «καιρικού» στην Καβάλα. Ήταν προγραμματισμένο. 

Σύμφωνα με τη Μάρτον, ο Πολκ στην τελευταία του ανταπόκριση στις 6 Μαΐου 

και λίγο προτού βγεί στον αέρα του CBS, ανέφερε στο συνάδελφό του Ρόμπερτ 

Σκίτζελ (Robert Skedgell), ότι επρόκειτο να ταξιδέψει με τη Ρέα στη Βόρειο Ελλάδα 

για ένα διήμερο, προκειμένου να ρίξει μια ματιά σε κάποια μέρη, που δεν είχε 

επισκεφτεί∙ την Καβάλα, την Κόνιτσα.192 Επιπλέον, σε «τηλεγράφημα» που έστειλε ο 

Πολκ στον Χάουαρντ Σμίθ στο Λονδίνο, ανέφερε ότι έως την Τρίτη, που θα  επέστρεφε 

στην Αθήνα, θα τον αναπλήρωνε ο Χατζηαργύρης.193 Δηλαδή δεν είχε σκοπό να 

παρατείνει το ταξίδι και δεν ήταν εύκολο να επισκεφτεί τόσα μέρη σε τόσο μικρό 

διάστημα, ούτε να συναντήσει τον Μάρκο.  

Τέλη Απριλίου ή την Πρωτομαγιά ο δημοσιογράφος Μέρλ Ουέρνερ (Merle 

Werner) συνάντησε τον Ντόναλντ Θράπ, ο οποίος του εκμυστηρεύτηκε ότι στόχευε να 

συναντήσει τον Μάρκο. Μια - δυο ημέρες αργότερα σε νέα συνάντηση που είχαν, ο 

Θράπ του είπε πως «προσπαθούσε να μεταβεί εις τον Μάρκο, πιθανόν μετά του Πόλκ» 

και συμπέρανε ότι αυτό θα γινόταν μέσω Θεσσαλονίκης. Ο Ουέρνερ ήταν 

κατηγορηματικός: «Ο Πολκ ουδέποτε μου είπε ότι επεδίωκε να πάει στον Μάρκο».194 

                                            
189 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ47, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως  Μάρτυρος Donald Matchen, 27 Μαΐου 1948, Όπως δήλωσε ο Μάτσεν στο 

Κοσμοπολίτ κοιμόταν αρχικά σε καναπέ στο γραφείο γιατί δεν υπήρχαν δωμάτια. 
190 Elias Vlandon With Zak Mettger, ό.π., σ.12 
191 ΓΑΚ,  KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος Ζανής Κοκκώνης, Εν Αθήναις, 5 και 12 Ιουνίου 1948. 
192 Kati Marton, ό.π., σ. 392, Η Μάρτον σε αρκετά σημεία αντέγραψε τον Χατζηαργύρη.  
193 Kati Marton, ό.π.,  σσ. 25-26. 
194 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως Merle Werner, Δημοσιογράφος, Αθήναι, 8 Ιουνίου 1948. 
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Όταν η Έλεν Μάμας, συνάντησε τον Πολκ στο γραφείο πληροφοριών της 

AMAG στην Αθήνα την 1η Μαΐου της είπε ότι «εσκέπτετο να επισκεφτεί την 

Θεσσαλονίκη, χωρίς να μου καθορίσει τον χρόνο μεταβάσεώς του […]». Η Μάμας του 

επεσήμανε να μην παραλείψει να τη συναντήσει όταν θα επισκεπτόταν την πόλη.195 

Τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα του Πολκ η Θεσσαλονίκη ή 

η Καβάλα, σύμφωνα με τον Νικόλαο Δεμαθά. Ο διπλωμάτης, επιστρέφοντας από τη 

Μόσχα, συνάντησε τον Πολκ για να του δώσει μια επιστολή από τον Αμερικανό 

ανταποκριτή Ιωσήφ Νιούμαν, ο οποίος εργαζόταν στη Ρωσία.196 Πρότεινε να βρεθούν 

για δείπνο, την Παρασκευή μετά των συζύγων τους και του ζεύγους Μπάρμπερ, αλλά ο 

Πολκ του είπε ότι επρόκειτο να ταξιδέψει για Λάρισα και Λαμία.197  

Άλλος ένας που μίλησε για το ταξίδι, ήταν ο Γεώργιος Γεωργαντάς, εξάδελφος 

της Ρέας, με τον οποίο συνέφαγαν στις 5 Μαΐου. Ο Γεωργαντάς εξέλαβε ως αστείο το 

σχόλιο του Πόλκ: «ποιος ξέρει τι θα μου συμβεί τώρα που θα πάω στον Μάρκο».198 

Αφ’ ενός ήξερε από την Τετάρτη ότι θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη,  αφ’ ετέρου έδειχνε 

βέβαιος για την επαφή με τους αντάρτες, εκτός εάν κορόιδευε τους πάντες. Αυτό το 

σχόλιο του Πολκ παρουσία πολλών άλλων περιείχε ένα ακόμη στοιχείο. Αβεβαιότητα 

για την τύχη του. Εάν, όπως ισχυριζόταν η Αριστερά, η συνάντηση του με τον 

Βαφειάδη θα ήταν προς όφελος των ανταρτών είναι ανεξήγητο γιατί ο Πολκ, που 

υποτίθεται ότι ήταν φίλα κείμενος, πίστευε ότι αυτή η επαφή με τους αντάρτες έκρυβε 

κάποιον θανατηφόρο κίνδυνο. 

Τον Γεωργαντά επιβεβαίωσε η Αργίνη Σπυρομήλιου, παρούσα στην ομήγυρη 

στην Καστέλα. Από την όλη συζήτηση, είχε «την εντύπωση ότι ο Πόλκ θεώρει τον 

θάνατόν του πολύ σύντομον». Το θύμα είπε πως «πρίν φύγει για την Αμερικήν θα έδιδε 

                                            
195 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως Ελέν Μάμας, 15 Αυγούστου 1948. 
196 The Cornell Daily Sun, Volume 64, Number 108, 15 April 1947, Stalin Reveals Feelings In Stassen Interview,  Ο Joseph Newman αρχικά δεν 

έγινε δεκτός από την Μόσχα. Όμως, έπειτα από συνάντηση του Στάλιν με τον γερουσιαστή Harold Stassen, - υποψήφιο για το χρίσμα των 

ρεπουμπλικάνων τον Νοέμβριο του 1948- ο Newman, έλαβε κάρτα εργασίας και βίζα που του επέτρεπε να εργαστεί στη Σοβιετική Ένωση. Ο 

Στάλιν είπε ότι η Ρωσία είχε άρει την λογοκρισία πολλές φορές, αλλά πάντα το μετάνιωνε. Ο Stassen απάντησε ότι η λογοκρισία, και η Ρωσική 

άρνηση να δεχθεί έναν ανταποκριτή της New York Herald Tribune συνέβαλαν στην έλλειψη κατανόησης. Η περίπτωση της Herald Tribune είναι 

ένα ατυχές επεισόδιο, και όχι η πολιτική μας, είπε ο Στάλιν.  
197 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Ένορκος Κατάθεσης Νικολάου Δεμαθά, Υπάλληλος Υπουργείου Τύπου, 11 Ιουνίου 1948. 
198 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Ένορκος Κατάθεσης Γεωργίου Γεωργαντά, ανθυπολοχαγός, 8 Ιουνίου 1948. 
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μιαν ανταπόκρισιν η οποία θα έκαμνε κρότον εις την Αμερικήν» και η ίδια κατάλαβε 

ότι αυτήν «την ανταπόκρισιν θα έδινεν εκτός των Αθηνών».199 

Για αυτό το ταξίδι ο Κώστας Χατζηαργύρης, έδωσε μια άλλη εκδοχή, χωρίς να 

μπει σε λεπτομέρειες που ίσως τον έφερναν σε αντιπαράθεση με άλλους μάρτυρες: 

«Αρχικός προορισμός ήταν η Καβάλα, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού αναψυχής, που θα 

πραγματοποιούσαν μαζί, συνοδεία των συζύγων τους και θα περιελάμβανε την 

Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τα Γιάννενα και την Κόνιτσα». Επέμενε μάλιστα ότι 

προορισμός ήταν η Καβάλα, επικαλούμενος την έκθεση Μπερντέτ – Σεκοντάρι.200 

Σύμφωνα, όμως, με τους Ουίνστον Μπερντέτ και Τζών Σεκοντάρι, ο Χατζηαργύρης 

ήταν αυτός που τους είπε ότι ο Πολκ είχε κλείσει εισιτήρια για Καβάλα. Δηλαδή 

αναπαρήγαγε τον εαυτό του. Οι δυο δημοσιογράφοι βεβαίωσαν ότι «ο Πόλκ είπε στον 

Μάτσεν πως ανέβαινε στην Θεσσαλονίκη για τέσσερις ημέρες».201 

Ο Χατζηαργύρης ανέφερε ότι από τις πέντε του μηνός είχε επιφυλαχθεί να 

απαντήσει στον Πολκ για το αν θα πήγαινε μαζί του για λόγους οικονομικούς.202 Η 

σύζυγος του Αλήν υποστήριξε ότι έως και τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν τους 

επισκέφτηκε ο Πολκ, μιλούσε για ένα ταξίδι προς Καβάλα, Κόνιτσα, Ιωάννινα και 

Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δει τόπους που αργότερα θα μπορούσε να περιγράψει 

στους φίλους του. Όσον αφορά στην εκ μέρους τους ακύρωση του ταξιδιού, 

υποστήριξε: «Στις 5 Μαΐου, ο σύζυγός μου είπε πως θα έλεγε (σικ) στον Πόλκ ότι δεν 

θα τους συνόδευαν στο ταξίδι, γιατί την επομένη ημέρα Παρασκευή, θα ερχόταν μια 

πλύστρα στο σπίτι, την οποία είχε κλείσει την Δευτέρα ή την Τρίτη».203 Το ζεύγος 

έδωσε τρεις διαφορετικές εκδοχές για την άρνησή τους να συνοδέψουν τον Πόλκ: το 

θέμα της πλύστρας, του άρρωστου παιδιού και η Αλήν προσέθεσε ότι ο οικονομικός 

παράγοντας ήταν πρόφαση. 

Την Τετάρτη 5 Μαΐου, περιέργως σε δακτυλογραφημένη (χωρίς ιδιόχειρη 

υπογραφή) επιστολή προς τη μητέρα του ο «Τζώρτζ» περιέγραφε ένα τριήμερο ταξίδι 

που επρόκειτο να πραγματοποιήσει με τη Ρέα στην Καβάλα και ακολούθως στην 

                                            
199 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος Αργίνη Σπυρομήλιου, Εν Αθήναις, 9 Ιουνίου 1948. 
200 Κώστας Χατζηαργύρης, ό.π., σ. 44.  
201 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 51.  
202 Κώστας Χατζηαργύρης, ό.π., σ. 44. 
203 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως Μάρτυρος Αλήν Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 & 15 Ιουνίου 1948. 
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Κρήτη, πιθανόν συνοδεία του ζεύγους Χατζηαργύρη.204 «Έγραψε» την επιστολή, ενώ 

στις 3 του μηνός είχε πάρει την άδεια ταξιδιού για Θεσσαλονίκη με την AMAG!205   

Ο Πολκ είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη, βέβαιος ότι θα τον συνόδευαν οι 

φίλοι και η σύζυγος. Ο Χατζηαργύρης, επιχειρηματολογώντας ότι ο Πολκ δεν είχε 

έλθει σε επαφή με τους αντάρτες, είπε πως αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν θα ζητούσε να 

τον ακολουθήσουν γιατί έτσι θα τους εξέθετε.206 Επέμενε πως αν είχε κάνει την επαφή 

δεν του το απεκάλυψε, ενώ ήταν ξεκάθαρο ότι ο Πολκ του έλεγε τα πάντα. Θέλοντας 

να αποποιηθεί κάθε συμμετοχή στο έγκλημα, για το οποίο η αστυνομία και οι 

αμερικανοί τον θεωρούσαν ύποπτο, υπέπιπτε σε λάθη.207 Τον σύζυγό της διέψευσε και 

η Αλήν.208 Εάν όμως είχε έρθει σε επαφή με αντάρτες, αυτή δεν θα γινόταν παρουσία 

των φίλων του. Εκείνοι θα διασκέδαζαν στην πόλη προς κάλυψη των δικών του 

κινήσεων. Ο μόνος λόγος επικινδυνότητος θα προέκυπτε εάν η δολοφονία του είχε 

προσχεδιαστεί και οι τρείς συνοδοί του έπρεπε να μείνουν μακριά από το συμβάν. 

Στο ίδιο πνεύμα με το Χατζηαργύρη, για τη σκοπιμότητα του ταξιδιού ήταν και 

η κατάθεση του Στέφεν Μπάρμπερ: «Εσκέπτετο να επισκεφθεί διάφορα μέρη της 

Ελλάδος ίνα δύναται να περιγράψει ταύτα μεταβαίνων εις Αμερικήν».209. Ωστόσο, η 

σύζυγός του Μαίρη, επικαλούμενη συζήτηση με τη Ρέα, τους διέψευσε για τον 

προορισμό: «Επρόκειτο να ακολουθήσει τον σύζυγό της μεταβαίνων εις 

Θεσσαλονίκην, αλλά επειδή ήλθεν εις διένεξιν με αυτόν δεν ακολούθησε τούτον εις το 

ταξίδι».210 

Είναι βέβαιο ότι εάν ο Πολκ σχεδίαζε να συναντήσει τον Μάρκο αυτό 

μπορούσε να γίνει μέσω Θεσσαλονίκης και όχι μέσω Καβάλας. Στο πρώτο 

τηλεγράφημα προς τη Ρέα την Παρασκευή έγραφε ότι αποφάσισε να μείνει στη 

Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρχε ένα ενδιαφέρον θέμα με το παιδομάζωμα και ίσως ταξίδευε 

για Καβάλα τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Στο δεύτερο τηλεγράφημά το Σάββατο 

                                            
204 Letter: George Polk to A.R. Polk, Athens, Greece, May 5, 1948, Dearest Family».   
205 Kati Marton, ό.π., σσ. 137. 
206 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ. 14.  
207 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σσ. 2, 21, Αρχικά είπε ότι λίγο 

προτού αναχωρήσει ο Πόλκ για τη Μέση Ανατολή του εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει το Μάρκο, ενώ λίγο παρακάτω το αρνιόταν. 
208 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως Μάρτυρος Αλήν Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, «Ως μοι είπεν 

ο σύζυγός μου προ των Χριστουγέννων του 1947 επρότεινεν εις αυτόν ο Πόλκ όπως συνδέσει τούτον με κομμουνιστές, οίτινες θα τον οδήγουν εις 

τον Μάρκον» . 
209 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως  Μάρτυρος Stefen Barber, 15 Ιουνίου 1948. 
210 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέος, Μαίρη Μπάρμπερ, Εν Αθήναις, 15 Ιουνίου 1948.  
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εμφανιζόταν να αγνοεί ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας ήταν κλειστό και της πρότεινε 

να συναντηθούν εκεί «την Τετάρτην ή Πέμπτην […]». Η Ρέα απάντησε στις 11 Μαΐου: 

«Αεροδρόμιον Καβάλλας μη χρησιμοποιήσιμον, ουδεμία αεροπορική γραμμή εκτελεί 

συγκοινωνίαν δι΄ εκεί».211 

Η Ρέα Πολκ έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 12 Μαΐου και κατέλυσε στο  

«Αστόρια», όπου περίμενε το σύζυγό της, αγνοώντας ότι την Τρίτη είχε σταλεί, με 

άγνωστο αποστολέα, ένας φάκελος προς το Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα, με την ταυτότητα 

του και ένα διαφημιστικό έντυπο της αεροπορικής εταιρείας Παναμέρικαν. 

Γνωρίζοντας πόσο τακτικός ήταν ο Πολκ θεώρησε ανησυχητικό ότι το δωμάτιό του 

ήταν αναστατωμένο και είχε αφημένα τα προσωπικά του αντικείμενα. Απευθύνθηκε 

στο Αμερικανικό Προξενείο και στην Αστυνομία, όπου όμως αντιμετώπισαν τις 

ανησυχίες της μάλλον με ελαφρότητα. 

Η ανεύρεση του πτώματος 

Γύρω στις 08.00 π.μ. το πρωί της Κυριακής 16 Μαΐου, ο λεμβούχος Λάμπρος 

Αντώναρος, έχοντας επιβάτες δυο παιδιά κωπηλατούσε στον κόλπο της Θεσσαλονίκης. 

Κατά τις 09.00, ευρισκόμενος ανοικτά, στο ύψος του καφενείου «Τριανόν», σε 

απόσταση περίπου 500 μέτρα από την παραλία αντίκρυσε το πτώμα ενός άνδρα. 

Επειδή τα παιδιά είχαν τρομοκρατηθεί, τα έβγαλε στην παραλία και αφού ειδοποίησε 

τις αρχές επέστρεψε στο σημείο που βρήκε τον νεκρό.  

Στις 09.30 το Λιμενικό ενημερώθηκε για το συμβάν. Το πτώμα ρυμουλκήθηκε 

στο Κεντρικό Λιμεναρχείο. Ο αξιωματικός Γεώργιος Τσιτιρίδης ζήτησε από τον 

Αντώναρο να το αναποδογυρίσει και τότε διαπίστωσαν ότι τα χέρια και τα πόδια του 

ήταν δεμένα. Από τα ρούχα και τη μεταλλική ταυτότητα στο δεξί χέρι κατάλαβαν ότι 

επρόκειτο περί αλλοδαπού. Όλα αυτά εξελίχθηκαν επάνω στη βάρκα του Αντώναρου, 

ο οποίος περιέγραψε το χνουδωτό καφέ σακάκι του νεκρού, το σκούρο παντελόνι και 

το ριγέ πουκάμισο.212 Ειδοποιήθηκαν οι αρχές αστυνομικές, δικαστικές, προξενικές και 

ο ιατροδικαστής Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Επιτόπια προέβησαν σε μια πρόχειρη 

αυτοψία και ελήφθησαν φωτογραφίες, προτού ανασυρθεί από το νερό. Όπως ανέφερε η 

                                            
211 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ3, 1ο Τηλεγράφημα Τζώρτζ Πόλκ προς Ρέα, 7-5-1948, ώρα καταθέσεως 18.30 ,́ αριθ.5523 & 2ο Τηλεγράφημα 

Τζώρτζ Πόλκ προς Ρέα, 8-5-1948, ώρα καταθέσεως 18.30 ,́ αριθ.6182 – 2ο Τηλεγράφημα Ρέας προς Πολκ 11-5-1948 ώρα αφίξεως 10:35΄, 

αριθ.14583. 
212 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Λάμπρος Αντώναρος, Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 1948.   



 
 

62 

έκθεση «το θύμα «έφερεν τραύμα εις το οπίσθιον μέρος της κεφαλής επενεχθέντος δια 

πυροβόλου όπλου». Μεταξύ των αντικειμένων που βρέθηκαν στον νεκρό ήταν 

χρήματα, τσέκ και δακτυλογραφημένα έντυπα, ενώ επισημάνθηκε ότι ήταν δεμένος με 

κοινό και όχι ναυτικό δέσιμο.213 

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Κεντρικού Δημοτικού 

Νοσοκομείου και ετέθη υπό φρούρηση μέχρι να διενεργηθεί νεκροψία από τον 

ιατροδικαστή Ηλιάκη και τον βοηθό του Ρεβύθη. Ακολούθησε έρευνα στο δωμάτιο του 

ξενοδοχείου,214 όπου βρέθηκαν οι δυο επιστολές του Πολκ προς τη μητέρα του 

Αδελαΐδα και τον δημοσιογράφο Έντ Μάρροου. Κατασχέθηκαν τα προσωπικά 

αντικείμενά του και το δωμάτιο σφραγίστηκε. Η Ρέα μετακόμισε στο «Κοσμοπολίτ», 

όπου είχε τη συντροφιά της Έλεν Μάμας να την παρηγορεί. Βάση αυτών των 

στοιχείων γράφτηκε η ιστορία και υφάνθηκε ο μύθος της υπόθεσης. 

2.3. Έρευνες, Υποψίες, Συλλήψεις 

Επισήμως έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος δολοφονήθηκε, ενώ 

επιχειρούσε να έρθει σε επαφή με τους αντάρτες και να πάρει συνέντευξη από τον 

Μάρκο Βαφειάδη. Για την επιθυμία του αυτή ο πρόξενος Ράλει Γκίμπσον, ενημέρωσε 

την Ουάσιγκτον αμέσως μετά την εξαφάνισή του στις 12 του μηνός, σημειώνοντας πως 

ο Πολκ δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα για να λάβει άδεια από τις αρχές, αν και 

γνώριζε τους νόμους που ίσχυαν.215 Έτσι, εφ’ όσον ήθελε να πραγματοποιήσει την 

επιθυμία που εξέφρασε στην επιστολή, θα έπρεπε να παρακάμψει τους κανόνες. 

Η κυβέρνηση βρέθηκε εκτεθειμένη. Ο πρωθυπουργός Σοφούλης, δήλωσε: 

«Αποτελεί ζήτημα τιμής διά την Ελλάδα η ταχεία ανακάλυψις των δραστών και των 

αιτίων του στυγερού αυτού εγκλήματος. Η κυβέρνησις θέλει καταβάλει πάσαν 

προσπάθειαν όπως ανακαλυφθούν οι αποτρόπαιοι εγκληματίαι και τιμωριθούν 

αμειλίκτως. Ήδη, επελήφθην προσωπικώς του ζητήματος και έδωσα εντολήν όπως 

κινητοποιηθεί ολόκληρος η αστυνομία της χώρας διά την ανακάλυψιν των 

δραστών».216 Στο έκρυθμο πολιτικό κλίμα του Εμφυλίου, οι κομμουνιστές έσπευσαν 

να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για τη δολοφονία και εκείνη με τη σειρά της 

                                            
213 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Γεώργιος Τσιτιρίδης, Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 1948.   
214 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς,  Ό Αμερικανός Πόλκ Εδολοφονήθη με μιαν Σφαίραν εις τον Τράχηλον΄, 18 Μαΐου 1948.  
215 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 46. 
216 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, ‘Τα Συλλυπητήρια της Κυβερνήσεως’, 18 Μαΐου 1948. 
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επέρριψε την ευθύνη στους κομμουνιστές. Τη Δευτέρα 17 Μαΐου, ο υπουργός 

Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνος Ρέντης, ανακοίνωσε αμοιβή 25.000.000 δραχμές για 

όποιον θα έδινε πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του/των ενόχου/ων. 

Επικεφαλής των ερευνών ετέθη ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης 

Κωνσταντινίδης.217 

Στις 21 του μηνός ο Κωνσταντινίδης διαβεβαίωσε τον Γκίμπσον ότι η έρευνα 

περιελάμβανε όλους τους πιθανούς ενόχους δεξιούς, αριστερούς, σιωνιστές, ακόμη και 

το ενδεχόμενο της ερωτικής αντιζηλίας.218 Κατά την άποψή του, η Ρέα δεν ήταν 

ειλικρινής και οι ενέργειες του Χατζηαργύρη ήταν ύποπτες. Διερωτάτο πως ήταν 

δυνατόν, αν και ο στενότερος φίλος του θύματος, να μην είχε σπεύσει στη 

Θεσσαλονίκη μετά την εξαφάνισή του, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για τη δικαιολογία 

που προέβαλε ότι δεν συνταξίδεψε με τον Πολκ λόγω ασθενείας του παιδιού του. Για 

τον εισαγγελέα το γεγονός ότι ουδείς αριστερός εμφανίστηκε να δώσει πληροφορίες 

για το έγκλημα ήταν μια επιπλέον απόδειξη ότι δεν είχαν στοιχεία για όσα έλεγαν περί 

ενοχής της κυβέρνησης, γιατί διαφορετικά θα είχαν σπεύσει να εισπράξουν την αμοιβή, 

αλλά κυρίως να εκθέσουν τη Δεξιά.219 

Η κινητοποίηση των Αμερικανών  

Η Αμερική ήταν συγκλονισμένη από το έγκλημα και οι ελληνικές αρχές 

βρίσκονταν υπό πίεση για τη σύλληψη του δράστη. Ως απάντηση στη δολοφονία, η 

Ένωση Εφημερίδων Νέας Υόρκης (Guild of Newspapers) με ομόφωνο ψήφισμα στις 

19 Μαΐου, αποφάσισε τη διερεύνηση του εγκλήματος και τη σύσταση μιας αρμόδιας 

Επιτροπής (Newsmen Commission). Μεταξύ των μελών της ήταν ο αδελφός του 

George, William Polk και ο εξάδελφος του William Price, ανταποκριτής της Daily 

News στα Ηνωμένα Έθνη. Στις διασημότητες που προσέφεραν το όνομα, τον χρόνο και 

την υποστήριξή τους συγκαταλέγονταν ο Ernest Hemingway και ο Homer Bigart. 

Στις 22 Μαΐου ο διευθυντής του Newsweek Έρνστ Λίντλει (Ernest Lindley) 

ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής εξεταστικής επιτροπής του Συλλόγου Συντακτών 

Εξωτερικού, από μια ομάδα διακεκριμένων δημοσιογράφων υπό την προεδρία του 

                                            
217 Παναγιώτης Κωνσταντινίδης: Ανήκε στους φιλελεύθερους. Η παρουσία του διασφάλιζε την αντικειμενική διερεύνηση και μελλοντικά 

δικαστική διαδικασία, καθώς στο παρελθόν είχε υποστεί διώξεις από τους βασιλικούς, έχοντας πάρει θέσει στο κίνημα υπέρ του Βενιζέλου.    
218 National Archives and Records Administration (στο εξής NARA), RG59, 811.91268/5-2148, May 21, 1948, Salonika to State, #217 και 

NARA, RG59, 811.91268/5-2548, May 25, 1948, Salonika to State, #88. 
219 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σσ. 65- 67. 
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Walter Lippmann, που θα παρακολουθούσε την έρευνα των ελληνικών αρχών. Η 

επιτροπή προσέλαβε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τη νομική εταιρεία του στρατηγού 

Ουίλιαμ Ντόνοβαν (W. Donovan), πρώην αρχηγού της OSS για να την εκπροσωπήσει 

στην Ελλάδα και ο αντισμήναρχος Τζέιμς Κέλλις (James Kellis), ως ερευνητής, 

διορίστηκε βοηθός του. Ο Φρέντερικ Έρ (Frederic Ayer) πρώην πράκτορας του FBI, 

ανέλαβε την υπόθεση για λογαριασμό του State Department. 

Καθώς ο χρόνος κυλούσε χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος στις έρευνες οι 

Αμερικανοί άρχισαν τις πιέσεις και απαιτούσαν συνεχή ενημέρωση. Οι Έλληνες 

δέχθηκαν αυτή την παρέμβαση διότι βρέθηκαν εκτεθειμένοι έναντι των ΗΠΑ, καθώς 

προσδοκούσαν στο πρόγραμμα βοήθειας, που είχε εξαγγελθεί στο πλαίσιο του 

Δόγματος Τρούμαν. Αλλά η αμερικανική παρουσία λοιδορήθηκε από την Αριστερά και 

κατηγορήθηκε ότι θέλησε να προστατεύσει τη Δεξιά κυβέρνηση, συγκαλύπτοντας τους 

πραγματικούς ενόχους και οδηγώντας στη σύλληψη ενός αθώου. 

Στις 21 Μαΐου τηλεγράφημα της Central Intelligence έδινε «προτεραιότητα 

στην έρευνα για τη δολοφονία», επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της υπηρεσίας, 

προκειμένου να γίνει εξαιρετική δουλειά.220 Σε επόμενο έγγραφο αναφερόταν ότι «ο 

φόνος πιθανόν σχεδιάστηκε για να απομακρύνει την αμερικανική κοινή γνώμη από την 

Ελλάδα και για να δυσφημήσει την ελληνική κυβέρνηση, την ώρα που προσπαθούσε 

να προβάλει τον καλύτερό εαυτό της». Σύμφωνα με το έγγραφο: «Η σύζυγός του είπε 

ότι έλαβε απειλητικά τηλεφωνήματα δήθεν από δεξιούς. Πως είχε προαίσθημα ότι ίσως 

να μην επέστρεφε και για αυτό πριν από το τελευταίο ταξίδι, ζήτησε σε περίπτωση που 

του συνέβαινε κάτι να τον θάψουν στην Αθήνα». Στο απόρρητο έγγραφο εκφραζόταν η 

πεποίθηση ότι η αστυνομία ειλικρινά προσπαθούσε να λύσει την υπόθεση, αλλά είχε 

κάνει μικρή πρόοδο.221 

Εν τω μεταξύ, ο Φρέντερικ Έρ στις αρχές Μαΐου, πρίν από τον φόνο του Πολκ, 

είχε λάβει αναφορές μέσω του δικτύου πληροφοριών, ότι τη δολοφονία του υπουργού 

Δικαιοσύνης Λαδά από το ΚΚΕ, θα ακολουθούσε πιθανότατα ένας υψηλού επιπέδου 

φόνος. Οι πληροφοριοδότες τού είπαν πως ο επόμενος (φόνος) θα είχε έναν συνετό 

προπαγανδιστικό χειρισμό. Καθώς η δολοφονία Λαδά απέτυχε (σσ. ως προς την 

απήχηση που προκάλεσε), το κόμμα θα ακολουθούσε νέα γραμμή, λέγοντας πως τον 

                                            
220 CIA Document ID: 1271334, 21 May 1948.   
221 CIA Document ID: 1271336, 25 May 1948, Παράγραφοι 4 – 5. 
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επόμενο φόνο διέπραξαν δεξιά στοιχεία της κυβέρνησης, που θα έριχναν την ευθύνη 

στους κομμουνιστές […]». Με αυτή την τακτική όλοι θα πίστευαν τελικά ότι ένοχη 

ήταν η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το έγγραφο: «Ο Έρ πίστευε ότι ο φίλος του Πολκ, 

Χατζηαργύρης […], ήταν το άγνωστο άτομο που βοήθησε το ΚΚΕ να στήσει την 

υπόθεση (σσ. του φόνου). Τόσο ο Έρ όσο και ο Μουσχουντής πίστευαν επίσης ότι η 

Ρέα Πόλκ δεν είχε πει όσα γνώριζε».222 

Την 1η Ιουνίου ο Roscoe Hillenkoetter, επικεφαλής της DCI, πληροφορήθηκε 

ότι ένας φιλο-σοβιετικός Αμερικανός δημοσιογράφος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, 

την ημέρα που για τελευταία φορά εθεάθη ζωντανός ο Πολκ.223 Το επόμενο 

τηλεγράφημα προς τον Hillenkoetter ανέφερε ότι ένας άνδρας από το αρχηγείο του 

Μάρκου εθεάθη τελευταία φορά στην πόλη την ημέρα της εξαφανίσεώς του.224 

Ο Έρ, παρέμεινε στην Ελλάδα έως τις 16 Ιουλίου. Ο ελληνοαμερικανός Κέλλις 

και ο στρατηγός Ντόνοβαν έφτασαν στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου. Ο Κέλλις, που 

γνώριζε άψογα ελληνικά και είχε εργαστεί με την OSS και με τους αντάρτες στην 

Κατοχή,225 άρχισε τη δική του έρευνα. Δέκα ημέρες πριν από την αναχώρησή του για 

τις ΗΠΑ παρέδωσε μια αναφορά στον στρατηγό Ντόνοβαν. Βεβαίως δεν ήταν 

εξουσιοδοτημένος από το State Department ή την Επιτροπή Λίππμαν να διεξάγει 

έρευνα για τον φόνο, αλλά να διερευνήσει την πορεία της έρευνας. 

Όλο αυτό το διάστημα, ο ταγματάρχης Νικόλαος Μουσχουντής, χωρίς να 

διαθέτει εγκληματολογικά εργαστήρια, με μισο-εκπαιδευμένους άνδρες, ανέκρινε περί 

τα 1.000 άτομα μόνο στην παραλία της Θεσσαλονίκης, για να εντοπίσει επαφές ή 

κινήσεις της τελευταίας ημέρας του Πολκ εν ζωή. Εξέτασε εκατοντάδες άτομα από 

κάθε πολιτικό χώρο, ομάδα ή επάγγελμα, διενήργησε έρευνες σε καταστήματα, 

ξενοδοχεία, σπίτια και γενικά δεν άφησε κανέναν χωρίς να τον/την εξετάσει έστω και 

με την ελάχιστη υποψία σύνδεσης ή συμμετοχής στην υπόθεση.226 Η κινητοποίηση για 

                                            
222 CIA Document ID: 1271363, 21 March 1958, To: Ambassador James Riddleberger, σσ. 2-3.  
223 CIA Document ID: 1271338, 1 June 1948, Memorandum for the Director of Central Intelligence.  
224 CIA Document ID: 1271342, 8 June 1948, Παράγραφος D, Memorandum for the Director of Central Intelligence.  
225 NARA, Records of the Office of Strategic Services 1940-1946, (Record Group 226/92, 75/10), James Kellis, First Lt. to Lt. Benjamin Welles, 

SO Branch: Report on the Greek Army – 3 August 1943, Στην έκθεση που συνέταξε σχετικά με τις συνεχείς ταραχές στις ελληνικές ένοπλες 

δυνάμεις, που κατέληξαν στην ανταρσία, τον Απρίλιο του 1944, συμπέρανε ότι οι συμπαθούντες τους κομμουνιστές στις τάξεις του στρατού δεν 

κατευθύνονταν από ξένους πράκτορες. Αν και ήταν γνωστό ότι κατ  ́εντολή του ΕΑΜ και του ΚΚΕ υποκινούντο οι ανταρσίες, μεταξύ των οποίων 

ήταν και ο Χατζηαργύρης. 
226 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σσ. 46-47, RG84, Salonika Post Files, 891 Polk, June 2,1948, Salonika to State, #93, enclosure 1, 

Report of Mouscoundis: Τριακόσιοι αστυνομικοί, εβδομήντα μυστικοί πράκτορες και πεντακόσιοι έμπειροι πληροφοριοδότες της αστυνομίας 
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τον εντοπισμό του εστιατορίου, όπου ο Πολκ είχε το τελευταίο του γεύμα ήταν 

τεράστια. Εξετάσθηκαν ακόμη και τα απορρίμματα όλων των καταστημάτων για να 

βρεθούν ίχνη αστακού. Με τη συνδρομή του ταγματάρχη της αγγλικής αστυνομίας 

Μάρτιν, έψαξαν ακόμη και τα σκουπίδια των αγγλικών στρατιωτικών μονάδων. 

Πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία των «εθνικοφρόνων» οργανώσεων και πήραν 

ένορκες καταθέσεις από 170 μάρτυρες∙ από ορισμένους έως και επτά φορές.227 

Ήταν ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που επετεύχθη μέσα στις δυο πρώτες 

εβδομάδες. Από τη δικογραφία φαίνεται πως ανακρίθηκαν επίσης άτομα δεξιών και 

παρακρατικών οργανώσεων, από τα οποία ελήφθησαν δείγματα γραφής και ο γραφικός 

τους χαρακτήρας συγκρίθηκε με τον αποσταλθέντα στην αστυνομία φάκελο.228 Ο 

Τύπος της Αριστεράς και το ραδιόφωνο των ανταρτών ισχυριζόταν ότι είχαν κληθεί 

προς εξέταση μόνο αριστεροί, κάτι που διαψεύδεται από τις καταθέσεις.229 Ακόμη και 

αν υπήρχε υπερβολή, ως προς τα μεγέθη του ανακριτικού έργου στην αναφορά, που 

παρέδωσε «ο πεισματάρης και αδαμάντινος Μουσχουντής», όπως τον χαρακτήρισε ο 

Έρ, η προσπάθεια του φαινόταν ειλικρινής.230 

Η σύλληψη του Γρηγόρη και της Άννας Στακτοπούλου  

Μετά την ανεύρεση του νεκρού, οι ανακρίσεις και οι έρευνες οδήγησαν στη 

σύλληψη του δημοσιογράφου Γρηγόρη Στακτόπουλου, στις 14 Αυγούστου. Περί τις 

14.00-14.20 μ.μ. καθόταν αμέριμνος με δυο συναδέλφους του στην ταβέρνα 

«Κληματαριά», απέναντι από το καφενείο «Αστόρια». Όταν τελείωσαν το φαγητό ο 

Στακτόπουλος κατευθύνθηκε προς τη στάση του λεωφορείου. Ένας άγνωστος τον 

πλησίασε, του ζήτησε ταυτότητα για αναγνώριση στοιχείων και του είπε να τον 

ακολουθήσει στην Ασφάλεια για μια «αναγνώριση». Ο Στακτόπουλος, θεωρώντας ότι 

                                                                                                                             
συμμετείχαν σε μια τεράστια έρευνα, που διενεργήθηκε σε εκατό εστιάτορες, προκειμένου να διαπιστωθεί που έλαβε ο Πόλκ το τελευταίο του 

γεύμα, σε εξακόσια πλοία, στις κρατήσεις όλων των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης, σε όλους τους κατασκευαστές και πωλητές σχοινιών. 

Εξετάστηκαν τριάντα χιλιάδες δηλώσεις διαμονής κατοικίας και συγκρίθηκε ο γραφικός χαρακτήρας τριών χιλιάδων φακέλων σεσημασμένων 

κακοποιών με το δείγμα γραφής του φακέλου που είχε αποσταλεί στο Γ  ́Αστυνομικό Τμήμα. Ο διευθυντής Ασφαλείας διέταξε την 

παρακολούθηση άνω των εκατό ατόμων, ανδρών και γυναικών και ανέκρινε περισσότερους από πεντακόσιους, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου, 

κοινωνικής τάξεως ή επαγγέλματος.     

227 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σ. 125. 
228 Αχιλλέας Χατζόπουλος, Οι Προστάτες 1943- 1949, Παπαζήσης, Αθήνα 1977, σ. 251.  
229 ΓΑΚ, A/A KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Γ.Χατζόπουλος, Σ.Ρωσσικόπουλος, Κ.Ματσαρίδης, Ε.Κανναβός, 

Κ.Διδήνας, Ζ.Νίκζας, Π.Πρινέας, Μ.Δαλέσης, Χ.Σταμπουλίδης, Κ.Κωνσταντινίδης, Β.Δήμου, Σ.Καρακανλής, Δ. Γιαβαδόπουλος, Σ.Ζαλακώστας, 

19 – 20 – 21 – 23 Αυγούστου 1948.   

230 Chicago Sunday Tribune, By Frederick Ayer, Greeks Prove Reds Slew Newsman- Commies Blamed Police, Says Ex-G-Man, Jr., March 16, 

1958, σ. 2, From his book, "Yankee G-Man’’, Copyright 1908 by Heary Remnery Co.. Chicago.  
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η κλήση αφορούσε μια κλοπή που σημειώθηκε προ ημερών στο πατρικό του σπίτι, τον 

ακολούθησε πρόθυμα.231 Από εκείνο το Σάββατο παρέμεινε έγκλειστος στα 

κρατητήρια της Ασφάλειας, όπου μετά από δυο ημέρες κατέληξε και η μητέρα του 

Άννα. Επίσης, συνελλήφθησαν οι δύο αδερφές του, Εύχαρις και Αδριανή, αλλά 

αργότερα αφέθηκαν ελεύθερες. 

Το όνομα του Στακτόπουλου είχε προκύψει μέσα από τις αναφορές του 

προξένου Γκίμπσον, του Κέλλις και του Μπερντέτ. Επίσης, σε μια δεξίωση της 

Ένωσης Συντακτών στις 17 Μαΐου, οι περίεργες και επίμονες ερωτήσεις του 

Στακτόπουλου σχετικά με την έρευνα της υποθέσεως, έβαλαν σε υπόνοιες τον Γενικό 

Διοικητή Βορείου Ελλάδος Αριστείδη Μπασιάκο, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τον 

Μουσχουντή. Έτσι, άρχισε η διακριτική του παρακολούθηση από αστυνομικούς και η 

λήψη δειγμάτων γραφής από δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, των μελών των 

οικογενειών τους και από τον πρώην βουλευτή Βασίλειο Βασιλικό.232 Εξ αυτών 

φαίνεται πως ο Στακτόπουλος θεωρείτο ύποπτος, αλλά η προσαγωγή του καθυστέρησε 

τρείς μήνες, προκειμένου να ελεγχθούν και να αποκλειστούν όλοι οι άλλοι. 

Την επομένη της αφίξεως του αμερικανού υπουργού εξωτερικών στρατηγού 

Μάρσαλ στην Αθήνα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δημοσίας Τάξης Ρέντης 

και Δικαιοσύνης Μελάς, ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Γρηγόρη και της Άννας 

Στακτοπούλου.233 Για την κυβέρνηση, στόχος των δολοφόνων ήταν να εκθέσουν τη 

χώρα στο εξωτερικό και να πλήξουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, προκειμένου να 

διακοπεί η οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. Η υπόθεση, όπως την παρουσίασαν 

οι διωκτικές αρχές, που ήταν και η βάση του κατηγορητηρίου εναντίον του 

Στακτόπουλου, έλεγε ότι στις 23 Μαρτίου ο κατηγορούμενος συνάντησε τους αντάρτες 

Μουζενίδη και Βασβανά, οι οποίοι του ζήτησαν να ταξιδέψει στην Αθήνα και μέσω 

ενός συνδέσμου να έρθει σε επαφή με τον Πολκ. Όταν ο δημοσιογράφος έφτασε στη 

                                            
231 Γρηγόρης Στακτόπουλος, Υπόθεση Πόλκ: Η Προσωπική μου Μαρτυρία, (2η  έκδοση), Γνώση, Αθήνα 1988, σσ. 19-23. 
232 Αχιλλέας Χατζόπουλος, ό.π., σσ. 248- 249, Επιστολή Αριστείδη Μπασιάκου, 6 Φεβρουαρίου 1977 & Κώστας Χατζηαργύρης, ό.π., σ. 116, 

Επικαλούμενος επιστολή του Α. Μπασιάκου που δημοσιεύτηκε στην Αθηναϊκή στις 14 Ιουνίου 1965. Ο Μπασιάκος συμβούλευσε τον 

Μουσχουντή να λάβει δείγματα γραφής από την οικογένεια του Βουλευτού Β. Βασιλικού, ύστερον όλων των άλλων δημοσιογράφων και 

τελευταίον του Στακτόπουλου.  
233 Εφημερίδα Ελευθερία, Τρίτη 19 Μαίου 1948, σσ. 1,5, ‘Πλήρες Φώς εις την Υπόθεσιν της Δολοφονίας του Τζώρτζ Πόλκ’, «Εκ της 

ενεργηθείσης προανακρίσεως επί της υποθέσεως του φόνου του Αμερικανού Δημοσιογράφου Γεωργίου Πόλκ προέκυψαν στοιχεία συνενοχής εις 

το έγκλημα κατά του Ευαγγέλου Βασβανά, Αδάμ Μουζενίδου, Γρηγορίου Στακτοπούλου και της μητρός του Άννης Στακτοπούλου. Κατόπιν 

τούτου οι εξ αυτών Γρηγόριος Στακτόπουλος και η μήτηρ του, συλληφθέντες, παραπέμφθησαν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης κατά δε των 

μη συλληφθέντων εισέτι Αδάμ Μουζενίδου και Ευαγγέλου Βασβανά εξεδόθησαν εντάλματα συλλήψεως επί συνενοχή εις τον φόνο του Πόλκ, 

παρανόμω κατοχή πυροβόλου όπλου και παρανόμω οπλοφορία».   
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Θεσσαλονίκη, τον έφερε σε επαφή με το Βασβανά και το Σάββατο 8 Μαΐου, τον 

οδήγησε στο εξοχικό κέντρο «Λουξεμβούργο» όπου επιβιβάστηκαν σε βάρκα, με την 

υπόσχεση να τον οδηγήσει στον Βαφειάδη. Στη λέμβο επέβαιναν ο Μουζενίδης, ο 

Βασβανάς και ένας άγνωστος. Ο Πολκ δέχθηκε να του δέσουν τα χέρια και τα πόδια 

και να του κλείσουν τα μάτια με πανί για να μη βλέπει τον προορισμό. Κάποια στιγμή 

ο Μουζενίδης τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Αποβίβασαν το Στακτόπουλο σε κοντινή 

ακτή, του έδωσαν την ταυτότητα του θύματος με την εντολή να την ταχυδρομήσει στο 

Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα και η μητέρα του να γράψει τη διεύθυνση στο φάκελο. Στη 

συνέχεια οι δράστες πέταξαν το πτώμα στη θάλασσα, αν και δεν είχε εκπνεύσει ακόμη. 

Ο ρόλος του Τύπου 

Το πώς μια «είδηση» διοχετεύεται από μια πηγή, διαγράφει ένα ενημερωτικό 

κύκλο σε διάφορα ΜΜΕ και επιστρέφει για να επιβεβαιώσει την ίδια την πηγή, το 

γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ασχολούνται με τη δημοσιογραφία. Αυτό λέγεται 

κατευθυνόμενη προπαγάνδα, με στόχο την παραπλάνηση τόσο του κοινού όσο και των 

αρχών, στην προσπάθεια εξυπηρέτησης ενός σκοπού ή της μη διαλεύκανσης μιας 

υποθέσεως. Είναι ιδιαίτερα εύκολη η παγίδευση από τη διασπορά κατασκευασμένων 

ειδήσεων, ακόμη και για αυτούς που εργάζονται στο χώρο. 

Μετά τη δολοφονία Πολκ η Αριστερά επικαλείτο τον ξένο Τύπο, καθώς μέσω 

αυτού κυρίως κατηγορείτο η κυβέρνηση για το έγκλημα. Στο εξωτερικό είχε τη 

στήριξη μεγάλου μέρους του Τύπου, αλλά στο εσωτερικό διαμορφωνόταν ένα εχθρικό 

τοπίο. Ποιά όμως ήταν η διαδρομή της είδησης από τη γένεση έως τη δημοσιοποίησή 

της; Ποιοι συνεργαζόταν με ποιους, ποιά σχέση είχαν οι δημοσιογράφοι με τις 

εμπόλεμες πλευρές και ποιοι βρισκόταν πίσω από τη δημοσιογραφική ιδιότητα; 

Μια ημέρα μετά την ανεύρεση του θύματος, κάποιος «φίλος» του έδωσε στις 

εφημερίδες την πληροφορία ότι ο Πολκ παρακολουθείτο από αγνώστους και πως 

κάποιοι τον απειλούσαν από το τηλέφωνο ότι θα τον σκοτώσουν, γιατί ήταν αριστερός. 

Όπως ήταν φυσικό, την επομένη η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο σε όλα τα έντυπα εντός 

και εκτός Ελλάδος.234 Τη μεθεπομένη, 19 Μαΐου, η εφημερίδα της Ελεύθερης Ελλάδος 

των ανταρτών επικαλέστηκε την είδηση των άλλων μέσων, επιρρίπτοντας την ευθύνη 

του φόνου στους «μοναρχοφασίστες», που απειλούσαν τον Πολκ και του έκλεισαν το 

                                            
234 Εφημερίδα Μακεδονία, ‘Προς Διαλεύκανσιν του Μυστηρίου  Πόλκ, Η Ανάκρισις  Προχωρεί εις τας Έρευνας της’, 18 Μαΐου 1948. 
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στόμα γιατί ήταν αριστερός.235 Η είδηση είχε κάνει τον κύκλο της. Ο φίλος, που δεν 

ήταν άλλος από τον Χατζηαργύρη, σε ένα ταξίδι αστραπή στη Θεσσαλονίκη, τη 

Δευτέρα το μεσημέρι 17 Μαΐου, συνάντησε τη Ρέα και φρόντισε να διαρρεύσει την 

είδηση εμπιστευτικά στους συναδέλφους του, οι οποίοι δημοσιοποίησαν αμέσως την 

«εκ των έσω» πληροφόρηση, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως, οι 

περισσότεροι δεν δημοσίευσαν το όνομά του και έτσι η πηγή της είδησης έγινε 

αδιαμφισβήτητη, αφού από ένα σημείο και έπειτα ο ένας αντέγραφε τον άλλο. Ο 

Ελληνικός Βορράς ανέφερε ότι ο Χατζηαργύρης έδωσε την πληροφορία στο εξωτερικό 

δια του Associated Press.236 Την ίδια ημέρα η χήρα Πολκ συνάντησε τον Χατζηαργύρη 

και στη συνέχεια ανέφερε για πρώτη φορά σχετικά με απειλητικά τηλεφωνήματα. Η 

Έλεν Μάμας, που περνούσε πολλές ώρες με τη Ρέα, το επεσήμανε με νόημα στους 

ανακριτές και εξέφρασε έκπληξη γιατί πριν από εκείνη τη συνάντηση η Ρέα δεν είχε 

πει λέξη περί απειλών.237 

Δυο ημέρες μετά την ανάσυρση του νεκρού οι εφημερίδες Washington Post και 

Mirror, δημοσίευσαν άρθρο του Ντριού Πήρσον (Drew  Pearson), στο οποίο ανέλυε 

για ποιο λόγο στοιχεία της άκρας Δεξιάς ευθύνονταν για το έγκλημα: «Μόνο η 

ελληνική κυβέρνηση είχε πρόσβαση στις εκπομπές του (Πολκ). Μόνο αυτοί γνώριζαν 

πόσο επικριτικός ήταν στις απόπειρες της δεξιάς να σαμποτάρει το αμερικανικό 

πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Από την άλλη, οι Έλληνες αντάρτες είχαν να κερδίσουν 

τα πάντα από τη συνέντευξη με τον Πολκ».238 Ακόμη και ως υπόθεση εργασίας δεν 

μπορούσε να σταθεί, ότι η κυβέρνηση ή οι δεξιοί σαμποτάριζαν τη βοήθεια του 

Δόγματος Τρούμαν. Το ότι μόνο η κυβέρνηση είχε πρόσβαση στις εκπομπές του Πολκ, 

ακούγεται παιδαριώδης. Οι πρεσβείες όλων των χωρών παρακολουθούσαν και 

μπορούσαν να ενημερώσουν άμεσα για κάθε ανταπόκριση. Ο Πήρσον, επικαλείτο 

«επιστολή» που του είχε στείλει ο Πολκ, στην οποία έκανε λόγο για τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζε, προκειμένου να μετακινηθεί αεροπορικά εντός της χώρας.239 Ειδικά για 

                                            
235 ΑΣΚΙ, Βιβλιοθήκη, ΔΣΕ, Δελτίο Ειδήσεων, Κωδ. Τεκμηρίου 01.3019.00013, Τετάρτη 19 Μαΐου 1948, Ρ.Σ. Ελεύθερης Ελλάδος 18/5, σ. 2.  
236 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, ‘Αι Συγκεντρωθείσαι Πληροφορίαι δια την Κτηνώδη Δολοφονίαν του Αμερικανού Δημοσιογράφου Πόλκ’, 18 

Μαΐου 1948. 
237 ΓΑΚ, A/A KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 1948, «Εχθές (17 Μαΐου) 

μεταξύ των άλλων επεσκέφθη την κ. Πόλκ και ο Δημοσιογράφος Χατζηαργύρης. Μέχρι και εχθές δεν μου είχε αναφέρει τίποτε αν ο παθών εις 

Αθήνας είχε απειληθεί παρ  ́οιονδήποτε, σήμερον όμως μου είπεν ότι είχαν απειλήσει τούτον πράγματι εις Αθήνας πρόσωπα, χωρίς να μου 

κατονομάσει ταύτα διότι δεν τα εγνώριζε. Αι απειλαί αύται εξετοξεύτηκαν όπως μοι είπον αύτη κατά του παθόντος και υπέπεσεν εις την αντίληψίν 

του ότε ευρίσκετο εις διάφορα κέντρα εν Αθήναις».  
238 Drew Pearson, San Bernardino Sun, ‘Killing of American Writer’, Vol.54, Number 226, 20 May 1948, p. 32.  
239 Το θέμα της επιστολής και του συντάκτη της εξετάζεται στο πέμπτο κεφάλαιο.   
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εκείνο το ταξίδι του Φεβρουαρίου επισημαίνεται, ότι ο Πολκ προτιμούσε τις δωρεάν 

πτήσεις της AMAG ή του στρατού. Εάν ταξίδευε με την ΤΑΕ δεν θα αντιμετώπιζε 

ζητήματα προτεραιότητας, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ζώτος ήταν 

παράνυμφος στο γάμο του, απαντούσε στο άρθρο ανακοίνωση της ΤΑΕ.240 Ακριβώς 

λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων και της πληθώρας των ξένων που 

χρησιμοποιούσαν την AMAG στις μετακινήσεις τους, ο Πολκ στο τηλεγράφημά του 

συνέστησε στη Ρέα να επιλέξει τις Ελληνικές Αερογραμμές για να μην καθυστερήσει. 

Επομένως, δεν επρόκειτο για προσπάθεια παρεμπόδισης του να ταξιδέψει. Ωστόσο, ο 

Πήρσον μέσω του Washington Merry-Go-Round επηρέασε πολλούς συναδέλφους 

του.241 

Μια παρόμοια εμπιστευτική διαρροή είδε το φως της δημοσιότητος, το 

καλοκαίρι του ΄48. Ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Άλλεν (Robert S. Allen) και συνεργάτης 

του Πήρσον σε εκπομπή του είπε ότι η βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών 

δολοφόνησε τον Πολκ, επειδή επρόκειτο να μεταφέρει στην κυβέρνηση ειρηνευτική 

πρόταση των κομμουνιστών και μια τέτοια προσφορά θα σήμαινε το τέλος της 

αμερικανικής υποστήριξης προς τη Βρετανία όσον αφορά τη θέση της έναντι της 

Ελλάδος.242 Το ποιος του έδωσε την «πληροφορία» είναι κάτι που μπορεί να γίνει 

εύκολα αντιληπτό. Ο Άλεν ήταν ανταποκριτής και επικεφαλής της Christian Science 

Monitor, στην Washington, στην οποία εργαζόταν ο Κώστας Χατζηαργύρης. Όπως 

απεκαλύφθη αργότερα, ο Άλεν είχε στρατολογηθεί από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία 

το ΄30, με τον κωδικό “Sh/147”, έναντι 100 δολαρίων το μήνα (ένα ποσό ικανοποιητικό 

για την περίοδο της μεγάλης ύφεσης).243 Ο Άλεν μαζί με τον Πώλ Σκότ (Paul Scott) 

ετέθησαν υπό παρακολούθηση από τη CIA, όταν διαπιστώθηκε ότι τα άρθρα τους 

περιείχαν απόρρητες πληροφορίες.244 Εκείνο που μένει να διαπιστωθεί είναι ποιος 

έστειλε την επιστολή στον Πήρσον. 

                                            
240 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, ‘Διαψεύσεις Συκοφαντιών υπό Αμερκανών Δημοσιογράφων’, 21 Μαΐου 1948. 
241 Εφημερίδα Μακεδονία, ‘Εις Καλόν Δρόμον η Υπόθεσις Πόλκ’, Είναι Εντελώς Αβάσιμοι  αι Αιτιάσεις του Πήρσον, 21 Μαΐου 1948. 
242 The Harvard Crimson, Who Killed George Polk? By Sedgwick W. Green, November 27, 1948.  
243 John Earl Haynes, Harvey Klehr, and Alexander Vassiliev, Spies: The Rise and Fall of the KGB in America, Yale University Press Jan 04, 

2010, Το 1993, επετράπη στον πρώην αξιωματικό της KGB Alexander Vassiliev πρόσβαση στα αρχεία του Στάλιν για τις σοβιετικές επιχειρήσεις 

των μυστικών υπηρεσιών εναντίον των ΗΠΑ. Αυτό το υλικό απετέλεσε την πηγή για το βιβλίο του όταν πλέον ζούσε στην Βρετανία.   

244 The CIA's Family Jewels, Agency Violated Charter for 25 Years, Wiretapped Journalists and Dissidents, June 21, 2007, Memorandum CIA 

Matters, σ. 2,  January 3, 1975, The White House, Washington, Memorandum of Conversation, January 3, 1975, & USA Today, Some examples of 

CIA misconduct, June 27, 2007, Washington (AP),  Υπό την πίεση του γενικού εισαγγελέα Robert F. Kennedy" το 1962, ο διευθυντής της CIA 

John McCone "συμφώνησε να παγιδεύσει τα τηλέφωνα των αρθρογράφων Robert S. Allen και Paul Scott σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι 

πηγές τους για διαβαθμισμένες πληροφορίες, που εμφανιζόταν στις στήλες τους ", αναφέρει μια δεκαετία αργότερα, σημείωμα προς τον διευθυντή 
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Η πορεία της είδησης ήταν και παραμένει απλή. Από την Αθήνα, ο 

Χατζηαργύρης προωθούσε την «ενημέρωση» στην εφημερίδα και ο Άλεν την 

δημοσίευε. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι μέσω της εταιρικής στήλης Washington 

Merry-Go-Round, που διατηρούσε ο Άλεν με τον Πήρσον, η είδηση αναπαραγόταν από 

περίπου 1000 έντυπα, διεθνώς. Επίσης, με τη στήλη Report Allen-Scott, που είχε ο 

Άλεν με τον Σκότ, οι «ειδήσεις» από την Αθήνα δημοσιεύονταν ταυτοχρόνως σε άλλα 

τριακόσια έντυπα. Παρουσιαζόταν ότι η συγκεκριμένη «πληροφορία» ήταν γνωστή σε 

άπειρα μέσα. Εκ των πραγμάτων όταν κάτι δημοσιεύεται από πολλά μεγάλα έντυπα, 

θεωρείται έγκυρο και προκαλεί θόρυβο. Ακολούθως αυτοί που το διέρρεαν ή καλύτερα 

αυτοί υπέρ των οποίων διέρρεε, επικαλούνταν όλα αυτά τα δημοσιεύματα, 

προκειμένου να εδραιώσουν τη δική τους θέση έναντι της άλλης πλευράς. Με την ίδια 

διαδικασία επέρριπταν την ευθύνη για τη δολοφονία Πολκ στην κυβέρνηση, σε 

παρακρατικούς ή ξένες μυστικές υπηρεσίες.245 Έτσι, γίνεται αντιληπτό ποιοι «φίλοι» 

ενημέρωναν τους υπεύθυνους της έρευνας και τη διεθνή κοινότητα. 

Όπως απεκάλυψε ο πρώην αξιωματούχος της KGB Αλεξάντερ Βασίλιεφ 

(Alexander Vassiliev), ο δημοσιογράφος, Ίσιντορ Στόουν (Isidor Feinstein Stone), 

εργαζόταν για λογαριασμό της KGB. Ο Πολκ μετέβη μαζί του στη βόρεια Ελλάδα με 

τον κυβερνητικό στρατό τον Φεβρουάριο του ΄48. Ο Στόουν μετά τον φόνο δημοσίευσε 

σειρά άρθρων για την εμπλοκή της Δεξιάς και των ξένων στο φόνο. «Ήταν σαφές ότι η 

ελληνική και η αμερικανική κυβέρνηση απέτρεψαν μια πραγματική διερεύνηση», 

τόνιζε ο έμμισθος της KGB δημοσιογράφος, ενώ επέκρινε το στρατηγό Ντόνοβαν για 

συμμετοχή στη συγκάλυψη μιας «υψηλού στόχου πολιτική δολοφονία».246 Με άλλα 

λόγια η «διαρροή» μιας είδησης από συγκεκριμένους δημοσιογράφους υπέκρυπτε 

συμφέροντα και δεν αφορούσε την αναζήτηση της αλήθειας. 

 

 

 

                                                                                                                             
της CIA. Η παρακολούθηση, όπως απεκάλυψε φάκελος της CIA με τίτλο ‘Οικογενειακά Κοσμήματα’ εντάχθηκε στην επιχείρηση Mockingbird - 

ένα πρόγραμμα επηρεασμού των εγχώριων και ξένων μέσα ενημέρωσης- που άρχισε να λειτουργεί μετά τον Ιούνιο του ΄48, υπό τον Frank G. 

Wisner, επικεφαλής της OSS.   
245 ΑΣΚΙ Βιβλιοθήκη, ΔΣΕ, Δελτίο Ειδήσεων, 22-30 Οκτωβρίου 1948, Κωδ. Τεκμηρίου 01.3019.00032. 
246 Myra MacPherson, ό.π., σ. 281.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.1. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών 

Ενδεχομένως αυτό το κεφάλαιο να καταστεί κουραστικό, εξ΄ αιτίας της 

παραθέσεως των διαφόρων καταθέσεων από το αυτούσιο κείμενο, ενώ θα μπορούσαν 

να αποδοθούν συνοπτικά, χωρίς να παρεμβάλλεται τι κατέθεσε εις έκαστος μάρτυς. 

Αυτό όμως έγινε για ένα και μόνο λόγο. Διάφορα συγγράμματα και βιβλία 

επικαλούνται μια κατάθεση ή ένα έγγραφο με σχετική παραπομπή, που ως γνωστό 

χαρακτηρίζει την πηγή. Έπειτα όμως από σύγκριση των ίδιων των καταθέσεων και των 

εγγράφων με τα εν λόγω συγγράμματα, διαπιστώθηκε ότι συχνά υπήρχε από μικρή έως 

πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, κάποιες φορές παράλειψη των σημαντικών 

αναφορών και άλλες υπονοούνταν πράγματα, για τα οποία δεν υπήρχε η παραμικρή 

αναφορά στο πρωτότυπο. Προς αποφυγή περαιτέρω σύγχυσης, αναφέρονται σε τέτοια 

έκταση οι διάλογοι και οι καταθέσεις. Ξεχωρίζουν εκείνες που αφορούν την παρουσία 

των κατηγορουμένων Βασβανά και Μουζενίδη στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι 

ομολογίες του Στακτόπουλου. 

Η Ρέα Πόλκ – Κοκκώνη  

Ένα αμφιλεγόμενο για τις καταθέσεις του πρόσωπο ήταν η σύζυγός του Πολκ, 

Ρέα, η οποία υπό το βάρος των γεγονότων είπε στον ανακριτή την επομένη της 

ανευρέσεως του νεκρού: «Μισώ την Ελλάδα και τους Έλληνες». Στις 18 Μαΐου 

διευκρίνισε πως η επιθυμία του Πόλκ να επισκεφτεί τον Μάρκο ήταν ενταγμένη στον 

επαγγελματικό του σχεδιασμό. Στην κατάθεσή της στις 5 Ιουλίου διέψευσε όλα τα περί 

φιλο-αριστερού Πολκ: «Όταν ο σύζυγός μου επέστρεψε από μια περιοδεία εις Θράκην, 

μας διηγείτο τας διαφόρους μάχας που παρηκολούθησε και τη σκληρή ζωή των 

στρατιωτών, τους οποίους μάλιστα τόσο ηγάπησε, ώστε όταν ένα βράδυ πήγαμε σε 

κάποιο χορό σηκώθηκε με αγανάκτηση και μου είπε: πάμε να φύγωμε. Ο στρατός 

πολεμά και υποφέρει και εμείς εδώ διασκεδάζομε […]».247 

Ο δημοσιογράφος Daniel Thrapp 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1948, η ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη ενημέρωσε το 

υπουργείο Εξωτερικών ότι ο Ντάνιελ Θράπ, ένα κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, 

                                            
247 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σσ. 117-122. 
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αλλά με μηδενική συνεισφορά στη διαλεύκανση της, αρνήθηκε να καταθέσει. 

Διεμήνυσε πως δεν επιθυμούσε να έχει σχέση με την υπόθεση Πολκ.248 Ο 

δημοσιογράφος επεδείκνυε μεγάλη κινητικότητα και επισκεπτόταν τακτικά τη 

Θεσσαλονίκη. Στις 10 Μαρτίου η Μακεδονία δημοσίευσε φωτογραφία του να παίρνει 

συνέντευξη από τον «συμμορίτη Κωστάμη», στις 21 Μαρτίου βρέθηκε στη Λάρισα και 

στις 2 Απριλίου εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να γνωρίζει ουδείς που 

βρισκόταν στο ενδιάμεσο διάστημα. Στις 6 Μαΐου, παραμονή του ταξιδιού του Πολκ, 

αναχώρησε οριστικά για την Ιταλία 249 

Το ότι ένα μήνα πριν από τη δολοφονία του Πολκ ο Θράπ βρισκόταν στη 

Θεσσαλονίκη δεν πέρασε απαρατήρητο. Στις 26 Μαΐου, είπε στους δημοσιογράφους 

του CBS Έντ Μάρροου και Νόρμαν Μοντέλλιε, που τον επισκέφτηκαν στη Ρώμη, πως 

είχε δυο συζητήσεις με τον Πολκ, για την πρόσβαση στο αρχηγείο των ανταρτών.250 Η 

πρώτη έλαβε χώρα παρουσία των δημοσιογράφων Μέρλ Ουέρνερ (Merle Werner) και 

Φρέντ Σπάρκς (Fred Sparks) και η δεύτερη διημείφθη μεταξύ του ιδίου και του Πολκ 

λίγο προτού φύγει στην Ιταλία. Ο Θράπ είπε στους Μάρροου και Μοντέλλιε: 

«Ακολούθως εγώ και ο Πόλκ συνεζητήσαμεν ιδιαιτέρως επί του ζητήματος […] 

Ημπορεί κανείς να αναχωρήσει από το ξενοδοχείον του και, επιβιβαζόμενος ενός 

απαρατηρήτου καϊκιού, να μεταφερθεί εις την απέναντι ακτήν, όπου να έλθει εις 

επαφήν με ανταρτικάς μονάδας […] Οι αγγελιοφόροι των ανταρτών κατεβαίνουν εις 

την Θεσσαλονίκην δι΄ αυτού του τρόπου τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος [...] 

εξέφρασα την γνώμην ότι δεν θα έπρεπε να αναλάβει εν τοιούτον ταξίδιον, εάν δεν 

συνοδεύεται από κάποιον τον οποίον θα εδέχοντο αι συμμορίαι […] Υπήρχε εν 

τοιούτον πρόσωπον εις Θεσσαλονίκην το οποίον θα ηδύνατο και πιθανώς θα συνόδευε 

τον Πολκ ή εμέ. Δεν ξεύρω αν ο Πολκ εγνώριζε περί αυτού του προσώπου και δεν 

ξεύρω το όνομά του, μολονότι γνωρίζω αρκετά περί του παρελθόντος του».251 Ο Θράπ 

λοιπόν γνώριζε τον τρόπο, το πρόσωπο και τη συχνότητα των επισκέψεων των 

ανταρτών στη Θεσσαλονίκη. 

                                            
248 ΓΑΚ, KYT.12, Φ59, Πρεσβευτής Δ. Καψάλης, Προς το Υπουργείον Εξωτερικών, Δ/νσιν Δικ. Και Διοικ. Υποθέσεων, Αριθ. Πρωτ: 5507 

Ρώμη 9 Σεπτεμβρίου 1948. 
249 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ1, Κέντρο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 6 Οκτωβρίου1948. 
250 Την μετάφραση του αγγλικού κειμένου, της δηλώσεως Θράπ, την οποία υπέγραψαν ως μάρτυρες οι Μάρροου και Μοντέλλιε, δημοσίευσε ο 

Γιάννης Μαρής στην «Ακρόπολη» στις 15 Φεβρουαρίου 1977.  
251 Γιώργος Λεονταρίτης, ό.π., σσ. 174-179, «ο Πόλκ ανέφερε περί επιστροφής του εις την Θεσσαλονίκην και έκανε νύξιν ότι εσκόπευε να 

επιχειρήσει να επισκεφτεί τον αρχηγόν των ανταρτών Μάρκον. Συνεφωνήσαμεν ότι ήτο πραγματοποιήσιμον… Ο Πόλκ έκανε μνείαν των 

κινδύνων που περικλείει η προσπάθεια αυτή. Ο Σπάρκς είπε ότι επίστευεν ότι (δεν) υπήρχε κίνδυνος και ότι οι αντάρται δεν θα ετόλμουν να 

πειράξουν έναν αμερικανό ανταποκριτή…».   
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Υπήρχε όμως ο δημοσιογράφος Ουέρνερ, ο οποίος τον διέψευσε: «Ο Πόλκ 

ουδέποτε μου είπε ότι επεδίωκε να πάει εις τον Μάρκο». Αντιθέτως, τέλη Απριλίου ή 

πρώτη Μαΐου, ο Ουέρνερ ανέφερε συνομιλία που είχε με το Θράπ, ο οποίος «εσκόπευε 

να συναντήσει τον Μάρκο». Και μια– δυο ημέρες αργότερα ο Θράπ του εμπιστεύτηκε 

πως «προσπαθούσε να μεταβεί εις τον Μάρκο και ότι πιθανόν να πήγαινε μετά του 

Πόλκ».252 Ο Ουέρνερ αρνήθηκε ότι συζήτησε με τον Πολκ για ταξίδι. Ξεκαθάρισε ότι 

αυτό το συζήτησε με τον Θράπ και τον Σπάρκς. Από την πλευρά του ο Θράπ είπε πως 

είχε δυο συνομιλίες με τον Πολκ. Μια, παρουσία των Ουέρνερ και Σπάρκς και μια 

δεύτερη κατ’ ιδίαν με τον Πολκ, το περιεχόμενο της οποίας μετέφερε στον Ουέρνερ.  

Ο Χατζηαργύρης είπε πως μετά τη δολοφονία άκουσε για μια συζήτηση μεταξύ 

των Θράπ, Γκόρντον και Πολκ, για το πέρασμα με καΐκι από τη Θεσσαλονίκη στα 

Πιέρια, χωρίς να διευκρινίσει ποιος του μετέφερε το διάλογο.253 Ο Ουέρνερ αρνήθηκε 

ότι μίλησε στο Χατζηαργύρη για τη συνομιλία που είχε με το Σπάρκς και τον Θράπ.254 

Όμως ο Χατζηαργύρης από κάποιον το άκουσε και αυτός μπορούσε να είναι μόνο ο 

Θράπ. Ισχυριζόταν ότι το έμαθε μετά το φόνο, προκειμένου να πείσει ότι δεν 

ενημερώθηκε από το Θράπ, αφού είχε ήδη φύγει στη Ρώμη και επομένως δεν θα 

μπορούσε να γνωρίζει για το ταξίδι του Πολκ προ ημερών.  

Για άλλη μια φορά, ότι κατέθεσε ο Χατζηαργύρης διέφερε. Διέγραψε από τη 

συνομιλία τούς Ουέρνερ και Σπάρκς τοποθετώντας τον Πολκ και κάποιον Γκόρντον. Ο 

Γκόρντον ούτε βρέθηκε, ούτε εκλήθη να εξεταστεί, γιατί από τις καταθέσεις ήταν 

ξεκάθαρο ότι δεν ήταν παρών. Και αυτός ήταν ο σκοπός του Χατζηαργύρη. Να 

επικαλεστεί την παρουσία ενός τρίτου που αγνοούσε οτιδήποτε για το συμβάν.  

Ο Θράπ υποστήριξε πως συζήτησε κατ’ ιδίαν με τον Πολκ λίγες ημέρες 

νωρίτερα για τις επαφές του με αριστερούς στη Θεσσαλονίκη. Όμως, υπάρχει ένα 

τυφλό σημείο σε αυτές τις συνομιλίες. Εφ’ όσον έλαβαν χώρα μετά την Πρωτομαγιά, 

προφανέστατα ο Θράπ ψευδόταν λέγοντας στους Ουέρνερ και Σπάρκς, ότι σχεδίαζε 

ένα ταξίδι με τον Πολκ στον Μάρκο, γιατί είχε ήδη πάρει εντολή μετάθεσης και στις 6 

                                            
252 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως Merle Werner, Δημοσιογράφος, Αθήναι, 8 Ιουνίου 1948, Ο Βέρνερ 

συνάντησε τον Πόλκ την Δευτέρα 3 Μαΐου, στις 11.00 το πρωί, στα γραφεία της AMAG, όπου πήγε για να κλείσει τα εισιτήρια για το ταξίδι και 

όπως κατέθεσε ήταν παρόν την στιγμή που ο Πόλκ λογόφερε με την Ρέα και της έκλεισε θυμωμένος το τηλέφωνο. 
253 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ2, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ. 26.  
254 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέως Merle Werner, Δημοσιογράφος, Αθήναι, 8 Ιουνίου 1948,  Merle M. "Doug" 

Werner, Published in The Washington Post on May 23, 2004, Η αξιοπιστία του Ουέρνερ δεν αμφισβητήθηκε, αφού το 1952 εντάχθηκε στο State 

Department και υπηρέτησε στο γραφείο τύπου της πρεσβείας στην Στοκχόλμη. 
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Μαΐου αναχώρησε για Ιταλία. Για ποιο λόγο τους ενημέρωσε για κάτι που ήταν 

αδύνατο να συμβεί; Εάν ίσχυε ότι συζήτησε ιδιαιτέρως με τον Πολκ, τότε του είπε πως 

γνώριζε κάποιον, αλλά δεν ήξερε το όνομά του και δεν ήξερε αν αυτό το άτομο το 

γνώριζε ο Πολκ! Εξίσου απίθανο ήταν να συζήτησαν, να σχεδίασαν μια πιθανή 

επίσκεψη στους αντάρτες και να μη ρώτησε ο Πολκ για αυτό το άτομο και τις επαφές. 

Ο Πολκ θα έμπαινε σε μια τέτοια συζήτηση για να πάρει πληροφορίες. Εάν ο Πολκ δεν 

παρίστατο στη συνάντηση, τότε η «ενημέρωση» των Σπάρκς και Ουέρνερ από τον 

Θράπ για την πραγματική ή φανταστική συνομιλία του με τον Πολκ, αποσκοπούσε να 

δείξει ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχει προηγούμενη επαφή στην Αθήνα. 

Έτσι, απέκλειε τον εαυτό του από πληροφοριοδότη, ενώ απάλλασσε και τον 

Χατζηαργύρη, ο οποίος επίσης υποστήριζε ότι έως την Τετάρτη 5 Μαΐου ο Πολκ δεν 

είχε αποκτήσει επαφή με τους αντάρτες.255 

Επιπλέον, ο Θράπ τοποθετώντας το κέντρο οργάνωσης της δολοφονίας στη 

Θεσσαλονίκη, απέφευγε περαιτέρω δική του εμπλοκή, γιατί θα φαινόταν ότι εκείνος 

ενημέρωσε τον Χατζηαργύρη για το ταξίδι που σχεδίαζε ο Πολκ. Τέλος, έστρεψε τις 

υπόνοιες σε ημιαυτόνομες συμμορίες, αποτελούμενες από αμαθείς και φιλύποπτους 

καϊκτσήδες, που θα μπορούσαν να δολοφονήσουν κάποιον που δεν μιλούσε ελληνικά, 

αν δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Αυτά ήταν δικές του εικασίες. Αυτή η δήλωση του 

Θράπ, που μεταβιβάστηκε στην Αθήνα, ήταν ο λόγος μιας ακόμη φιλικής ανακρίσεως 

από τους Αμερικανούς στη Ρώμη στις 4 Ιουνίου. Υπήρχε και μια δήλωση της Ρέας, η 

οποία στις 3 Ιουνίου είπε πως ο Θράπ σχεδίαζε να συνοδεύσει τον Πολκ στον 

Μάρκο.256   

Έγγραφο της CIA, περιέγραφε τη συνομιλία του Θράπ με τον απεσταλμένο 

Αμερικανό αξιωματούχο της υπηρεσίας πληροφοριών της AMAG (για ευκολία εδώ θα 

ονομάζεται Ψ): «Ο [Ψ] επέστρεψε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου. Προηγουμένως τον 

[Θράπ] είχε προσεγγίσει δυο φορές ο επικεφαλής του U.S.I.S., αλλά εκείνος αρνήθηκε 

κατηγορηματικά να συζητήσει την υπόθεση. Ο [Ψ] είχε δυο εγκάρδιες συνομιλίες οκτώ 

ωρών με τον [Θράπ]. Δυο φορές ο [Θράπ] έφτασε στο σημείο να του αποκαλύψει την 

επαφή του στη Θεσσαλονίκη, αλλά αρνήθηκε. Εν μέρει γιατί ένιωθε πως δεν 

εμπλέκετο, αλλά κυρίως για να διατηρήσει την ανωνυμία του επαγγελματικά, 

προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει ενδεχομένως μελλοντικά. Επίσης, επιφυλάχθηκε 

                                            
255 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 19 Μαΐου 1948, σ. 5. 
256 CIA Document ID: 1271340, File No : 44685, 4 June 1948. 
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να μιλήσει εάν θα άλλαζε γνώμη. Αυτό το πρόσωπο-επαφή είναι προφανώς 

κομμουνιστής με κάποια θέση, που πηγαίνει περιστασιακά στη Θεσσαλονίκη, 

προφανώς μιλάει αγγλικά. Ο [Θράπ] τον χρησιμοποιεί επιχειρησιακά και όχι ως πηγή 

(πληροφοριών). Μέσω αυτού ήλπιζε να επισκεφτεί ο ίδιος τον Μάρκο».257 

Σύμφωνα με τους Vlandon και Mettger εκείνος που κατάφερε να «πείσει» τον 

Θράπ να αποκαλύψει το σύνδεσμό του ήταν ο στρατηγός Ντόνοβαν, ο οποίος τον 

επισκέφτηκε στη Ρώμη τον Αύγουστο και «έμαθε» ότι ο ενδιάμεσος ήταν ο Γάλλος 

υποπρόξενος στη Θεσσαλονίκη.258 Είναι άγνωστο εάν ο πρώην επικεφαλής της OSS 

διασταύρωσε την πληροφορία. Είναι βέβαιο, εφ΄ όσον ίσχυε κάτι τέτοιο, πως όσα είπε 

ο Θράπ στον αξιωματούχο της AMAG (Ψ), για τον κομμουνιστικό του σύνδεσμο δεν 

είχαν την παραμικρή σχέση με αυτό που «αποκάλυψε» στον Ντόνοβαν. Σε έναν από 

τους δυο έλεγε ψέματα ή δεν έδωσε ποτέ στον στρατηγό τέτοια πληροφορία. 

Προφανώς ίσχυε το δεύτερο, καθώς ένα άλλο έγγραφο έδειχνε ότι ουδέποτε ο Θράπ 

προέβη σε αποκάλυψη περί (γάλλου) συνδέσμου. Σε αναφορά του Β΄ Γραμματέα της 

αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα Όλιβερ Μάρσι (Oliver M. Marcy), προς τον 

επικεφαλής του Τμήματος Ελληνο-Τουρκο-Ιρανικών Σχέσεων Ουίλιαμ Μπάξτερ 

(William Baxter) του State Department, σχετικά με τη συνομιλία Ντόνοβαν - Θράπ στη 

Ρώμη, έγραφε επί λέξει: «Ο Θράπ δεν γνωρίζει τίποτα».259 Εάν ο Θράπ είχε 

αποκαλύψει στον Ντόνοβαν τον σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης, τότε δεν θα υπήρχε 

λόγος για μια ακόμη επίσκεψη από τον δημοσιογράφο και βουλευτή Γεώργιο Δρόσο 

στη Ρώμη στις 16 Ιουνίου. Ο Δρόσος τον ενημέρωσε για την άποψη της αστυνομίας, 

ότι δηλαδή το έγκλημα είχε οργανωθεί στην Αθήνα, λόγω του περιορισμένου χρόνου 

που βρισκόταν ο Πολκ στη Θεσσαλονίκη. Όμως, ο Θράπ είπε ότι ο Πολκ σε 

προηγούμενα ταξίδια του στην πόλη συνάντησε κάποια άτομα της Αριστεράς, στα 

οποία ανέθεσε να τον συνδέσουν με την κομμουνιστική ηγεσία. Τόνισε στο Δρόσο ότι 

το έγκλημα διεπράχθη από κομμουνιστές της Θεσσαλονίκης και εκεί έπρεπε να 

αναζητηθούν οι δολοφόνοι.260 Επισημαίνεται ότι ο Πολκ βρέθηκε στην πόλη στις 21 

Ιουλίου 1947, οπότε η παραμονή του διήρκησε μόλις δυο ημέρες, χρόνος πολύ λίγος 

                                            
257 CIA Document ID: 1271344, 12 June 1948 & Document ID: 1271346, 16 June 1948 Memorandum for: The Director of Central Intelligence, 

Subject: George Polk Murder, Το κείμενο είναι η ακριβής αναφορά του αξιωματούχου της AMAG, πλήν των αγκυλών και των παρενθέσεων, που 

στο έγγραφο είναι μαυρισμένα και προστέθηκαν για επεξηγηματικούς λόγους.  
258 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό,π., σ. 60, 217, RG59, 868.00/10-748, October 7, 1948, Letter Marcy to Baxter - RG59, 811.91268/8-748, 

August 7, 1948, Athens to State, #825. 
259 Oliver M. Marcy Second Secretary at the American Embassy in Athens to William Baxter Asst Chief, Greek, Turkish and Iranian Affairs, 

Depr. of State, October 7, 1948. 
260 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Εξέτασις Μάρτυρος, Γεώργιος Δρόσος, 17 Αυγούστου 1948. 
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για να δημιουργήσει τέτοιου είδους επαφές261 και για λίγη ώρα στις 5 Φεβρουαρίου 

1948.262 Συνεπώς για τη γνωριμία θα έπρεπε να είχε μεσολαβήσει κάποιος από την 

Αθήνα. Ο Δρόσος δεν πίεσε τον Θράπ να αποκαλύψει το πρόσωπο που είχε σχέση με 

το θάνατο του Πολκ. Ούτε υπήρξε κάποια δυναμική παρέμβαση προκειμένου να 

πιεστεί ο Θράπ να συμβάλει στον εντοπισμό του συνδέσμου. 

Ο Homer  Bigart   

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η περίπτωση του Χόουμερ Μπίγκαρτ, ο οποίος 

απέκτησε γρήγορα επαφές με τους αντάρτες και το όνομά του ενεπλάκη στο πολιτικό 

παιχνίδι. Δυόμιση μόλις μήνες μετά την άφιξη του στην Ελλάδα, την 1η Απριλίου, 

ταξίδεψε από Αθήνα για Σέρρες και από εκεί στις 12 του μηνός για Γιουγκοσλαβία, 

χωρίς να καταγράφεται επιστροφή του με κάποιο μέσο. Την ίδια ημέρα ταξίδεψαν από 

Αθήνα για Σέρρες άλλοι δυο αμερικανοί δημοσιογράφοι. Οι Ντορέντ (Dored) Γιαν 

Γκόλμ και  Ιωάννης Πόττερ (Potter), τα ίχνη των οποίων επίσης χάθηκαν μετά την 

άφιξή τους στις Σέρρες.263 Εκείνη η πτήση θύμιζε δημοσιογραφική αποστολή.264 Είναι 

άγνωστο αν συνταξίδεψαν τυχαία, αλλά πιθανότατα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Οι 

Σέρρες φαίνεται πως αποτελούσαν ενδιάμεσο σταθμό για όσους ήθελαν να έρθουν σε 

επαφή με τους αντάρτες. Στα μέσα Απριλίου, ο Μπίγκαρτ ήταν στη Γιουγκοσλαβία. 

Αλλά πώς κατάφερε να αποκτήσει τέτοιες προσβάσεις, που του διασφάλισαν 

μετάβαση, παραμονή στη Γιουγκοσλαβία και επανεισδοχή στην Ελλάδα;  

Σύμφωνα με τον Βαφειάδη, αυτό έγινε «με τη μεσολάβηση της σοβιετικής 

πρεσβείας μέσω Γιουγκοσλαβίας. Εμείς τον παραλάβαμε στα σύνορα και μου τον 

έφεραν στον Γράμμο».265 Στις 30 Μαΐου, από το Βελιγράδι, μέσω της New York Herald 

Tribune, έβαλε κατά της κυβερνήσεως, ότι εκτελούσε αριστερούς και εξέθετε τον 

επικεφαλής της AMAG, Γκρίσγουολντ. Υποστήριζε επίσης ότι απομακρύνθηκε από 

την Αθήνα, χωρίς να εξηγεί ότι έφυγε μόνος του και χωρίς να αναφέρει ότι 

αναχωρώντας, έλαβε την αναγκαία θεώρηση των εγγράφων του από την κυβέρνηση, 

που του παρείχε το δικαίωμα επιστροφής οποτεδήποτε εντός έξι μηνών.266 Αν και με 

τον Χατζηαργύρη συνεργαζόταν στο ίδιο έντυπο είπε, ότι «τον γνώρισε μέσω του 

                                            
261 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ1, Κέντρο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Γραφείον ΙΙΙ, Αριθ. Πρωτ. 12449/6. 
262 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 168. 
263 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ1, Κέντρο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 6 Οκτωβρίου1948. 
264 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ1, Σημείωμα δια τους εν Καταστάσει Δημοσιογράφους, 4/11/1948. 
265 Γιώργος Λεονταρίτης, ό.π., σ. 40. 
266 Εφημερίδα Εμπρός, ‘Επίσημος Απάντησις εις τον Ντριού Πήρσον, Τα Ταξίδια του Τζώρτζ Πόλκ’ 21 Μαΐου 1948, σ. 6  
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Πολκ».267 Ο Μπίγκαρτ είχε βοηθό τον δημοσιογράφο Θεόδωρο Βώκο, συνεργάτη του 

Λεονίντ Βελιτσάνσκι, ο οποίος εργαζόταν στο TASS και ήταν πράκτορας των 

Σοβιετικών. Ο Χατζηαργύρης είχε στενή επαφή με το Βελιτσάνσκι, αλλά υποστήριξε 

πως τον συναντούσε επαγγελματικά. Ο Βώκος, συνελήφθη στις 29 Μαρτίου 1948 με 

την κατηγορία ότι έδινε απόρρητες πληροφορίες στον Μπίγκαρτ268 και ο Τζώρτζ 

Μάρσαλ ζήτησε άμεση ενημέρωση για την υπόθεση. Επομένως, ο Μπίγκαρτ είχε 

διασυνδέσεις στην Αθήνα, οι οποίες μέσω της σοβιετικής πρεσβείας τού άνοιξαν την 

πόρτα σε μηδενικό χρόνο, αποδεικνύοντας πως ήταν σωστό το σκεπτικό των αρχών για 

τη σχέση του με τον Χατζηαργύρη, τον Βώκο, τον Βελιτσάνσκι και τους αντάρτες. 

Απλώς, αυτά τότε δεν είχαν ακόμη επιβεβαιωθεί. Λίγο μετά τον φόνο του Πολκ ο 

Μπίγκαρτ κατάφερε να φτάσει στο αρχηγείο και να συναντηθεί με το Μάρκο τον 

Ιούνιο του ΄48.269 Ο Βαφειάδης τοποθέτησε τη δεκαπεντάλεπτη συνάντησή του με τον 

Μπίγκαρτ στις 15 Ιουλίου 1948, ο οποίος φέρεται ότι πήγε στο βουνό, ως 

απεσταλμένος του Τσαλδάρη, μεταφέροντας επιθυμία του επικεφαλής του Λαϊκού 

Κόμματος να συναντηθεί με τον Ζαχαριάδη. Ο γραμματέας του ΚΚΕ αρνήθηκε να 

κάνει «μια διαπραγμάτευση τύπου Βάρκιζας» και διεμήνυσε στον Μπίγκαρτ, που 

βρισκόταν μισή ώρα μακριά από το αρχηγείο, ότι «θα συζητούσε και θα 

διαπραγματευόταν με οποιονδήποτε, αν χαρακτηριζόταν τα μέλη της κυβέρνησης 

εγκληματίες». Αυτό μετέφερε στον δημοσιογράφο ο Μάρκος με ένα διερμηνέα και 

παρουσία της γυναίκας του Βασίλη Μπαρτζιώτα (Ηρούς Αυγουλά). «Είναι και αυτή 

μια απάντηση» φέρεται να σχολίασε ο Μπίγκαρτ.270 Υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις 

στις δηλώσεις Βαφειάδη για το πότε και ποιο δημοσιογράφο συνάντησε, σταλμένο από 

την κυβέρνηση και τι ακριβώς συζήτησε.271 (στο 4ο κεφ.: Η Ελληνική κυβέρνηση;) 

Που ήταν ο Βαγγέλης Βασβανάς;  

Η υπόθεση περί άδικης κατηγορίας εις βάρος του Στακτόπουλου και περί 

στημένης καταδίκης των Βασβανά και Μουζενίδη στηρίχτηκε στο ότι ο Αδάμ ήταν 

                                            
267 The Militant, ‘Bigart Links U.S. Mission Head to Greek Executions’, New York, Monday June 7, 1948,  ‘Newsman Says U.S. Mission 

Condones Greek Murders’, June 11, 1948, σ..2. 
268 NARA, RG 59, 811.91268/ 5-148, May 1, 1948, Athens to State, #728.  
269 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 187. 
270 Δημήτρης Γουσίδης, ό.π., σσ. 32-33, Ο Μάρκος Βαφειάδης παρεχώρησε τη συνέντευξη στο Δ. Γουσίδη, το 1978, ενώ βρισκόταν στο Τέτοβο, 

της Γιουγκοσλαβίας. 
271 Εφημερίδα Τα Νέα, Δημήτρης Γουσίδης, Παύλος Ηλ. Αγιαννίδης, Υπόθεση Πολκ: Σενάρια με πετρέλαιο, χρυσό και κλεμμένα λεφτά, 

07/07/2001, Απόσπασμα από Τα Νέα, Αύγουστος 1978, Σύμφωνα με αυτή την συνέντευξη: τον μόνο Αμερικανό, τον οποίο συνάντησε ο 

Βαφειάδης ως απεσταλμένο του τότε πρωθυπουργού Τσαλδάρη, φέρνοντας μήνυμα εκεχειρίας, ήταν στις αρχές του 1949.  
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νεκρός και ο Βαγγέλης Βασβανάς βρισκόταν πολύ μακριά από τον τόπο του 

εγκλήματος. Εάν, όπως ισχυριζόταν, βρισκόταν στην ανατολική Μακεδονία, όντως θα 

ήταν δύσκολο να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, κυρίως λόγω της αποστάσεως. 

Το 2001, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, που είχε ασχοληθεί με τη δολοφονία Πολκ, 

αναδημοσίευε απόσπασμα συνέντευξης του Βασβανά, από το Νοέμβριο του 1975:  

«Την εποχή της δολοφονίας του Αμερικανού δημοσιογράφου εγώ 

βρισκόμουν στην Ανατολική Μακεδονία. Μεσούντος του εμφυλίου 

πολέμου, οι περισσότεροι μηχανισμοί και σύνδεσμοι του κόμματος είχαν 

εξαρθρωθεί κι εγώ δεν είχα δυνατότητα να κατέβω στη Θεσσαλονίκη, να 

σκοτώσω τον Αμερικανό και να επιστρέψω πάλι πίσω. Αυτά είναι αστεία 

πράγματα […]. Θέλω ακόμη να πω ότι κάποια στιγμή ο αδελφός του 

δολοφονημένου Γουίλιαμ Πολκ συναντήθηκε στην Πράγα με τον δικό 

μας, τον Μιλτιάδη Πορφυρογένη. Όταν ο τελευταίος τον ρώτησε αν ήθελε 

να με συναντήσει για να του δώσω ό,τι εξηγήσεις μπορούσα, ο Γουίλιαμ 

Πολκ απάντησε: "Γνωρίζω ότι το ΚΚΕ δεν έχει ανάμιξη στη δολοφονία 

του αδελφού μου". Ο Πορφυρογένης δεν ζει για να επιβεβαιώσει όσα 

λέγω. Αλλά ζει ο αδελφός Πολκ και μπορείτε να τον ρωτήσετε».272  

Αυτά ισχυρίστηκε ο Βασβανάς το ΄75. Είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί αυτή η 

υποτιθέμενη συνομιλία μεταξύ Πολκ και Πορφυρογένη, πριν από το 1958. Επιπλέον, 

ουδέποτε ο Ουίλιαμ Πολκ υποστήριξε μια τέτοια άποψη και το σημαντικότερο, δεν 

ήταν σε θέση να γνωρίζει αν ήταν ή δεν ήταν ένοχο το ΚΚΕ, ούτε η άποψη του 

αποτελούσε τεκμήριο αθωότητας. Όσον αφορά τα λοιπά επιχειρήματα, διαπιστώνεται 

ότι τόσο ο Βασβανάς όσο και το ΚΚΕ δεν ισχυρίστηκαν ότι ο φόνος του Πολκ ήταν 

εκτός του πολιτικού ή στρατηγικού τους σχεδιασμού, αλλά ότι δεν ήταν εφικτός. 

Ο Βασβανάς υποστήριζε πως βρισκόταν πολύ μακριά. Ωστόσο, οι μαρτυρίες 

των συντρόφων του έλεγαν άλλα. Ο Βλαντάς, στο ημερολόγιο του, έγραφε για τη 

συνεργασία που είχε μαζί του στο Καϊμάκτσαλαν στις 20 και 21 Απριλίου και ξανά 

στις 22 Ιουνίου.273 Κρίνοντας ότι απαιτούνταν τρείς ημέρες για να μεταβεί από τα 

Πιέρια στο Καϊμακτσαλάν, ήταν αδύνατο μετά τις 21 Απριλίου να μετακινήθηκε στην 

ανατολική Μακεδονία και να επέστρεψε εγκαίρως για να οργανώσει τις ομάδες του.  

                                            
272 ό.π.,  Εφημερίδα, Τα Νέα. 
273 Δημήτρης Βλαντάς, Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949, Ιδιωτική, 1979, σσ.135-136, 154. 
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Σύμφωνα με τον Αριστείδη Ιορδανίδη (Γιώτη), ο Βασβανάς, στις αρχές Μαΐου 

είχε περάσει στα Πιέρια, ενώ πηγαινοερχόταν με βάρκα στη Θεσσαλονίκη και μόνο τον 

Αύγουστο του ΄49, έφυγε οριστικά από την πόλη.274 Το ίδιο κατέθεσε και η αντάρτισσα 

Μαρία Ζαφειρίου: «Το Μέγα Σάββατο, 1η Μαΐου στο Ξηρολίβαδο Βεροίας συνάντησα 

το Βασβανά, ο οποίος κατευθυνόταν προς τα Πιέρια».275 

Πλήρη αναφορά των κινήσεων Βασβανά έδωσε ο Ιωάννης Τσιτσιρίκος 

(Δούκας). Οι αντάρτες είχαν συνάντηση στη θέση Σπήλαιο στα Πιέρια στις 2 ή 3 

Μαΐου και στις 4 ή 5 Μαΐου [...] «Κατά τας 19 ή 20 Μαΐου επιστρέφουν όλοι οι λόχοι 

[…] εις την θέσιν Σαμάρι […] Εκεί βρίσκουμε και πάλι τον Βασβανάν. Παρέμεινε 

ακόμη δυο ή τρεις ημέρας και αφού ανασυγκρότησε τας δυνάμεις των Πιερίων και 

ανέθεσε την διοίκησιν των αρχηγείων εις εμέ έφυγε».276 Από τον ομαδάρχη 

Μαυρομιχάλη που πηγαινοερχόταν στη Θεσσαλονίκη έμαθε ότι «πρόσφατα κατέβηκε 

στην πόλη με τον Βασβανάν».277 Αυτό έγινε το διάστημα που βρήκαν τον Πολκ «ήτοι 

από 1-2/5/48 μέχρι τέλους Μαΐου». Ο Τσιτσιρίκος κρίνοντας από τις ανακοινώσεις των 

ανταρτών που έλεγαν ότι ο Βασβανάς εκείνη την περίοδο βρισκόταν στον Έβρο, ενώ 

ήταν μαζί του, συμπέρανε ότι «αυτός ήτο ο δολοφόνος, έχοντας υπ’ όψιν μου και τις 

τότε ύποπτες κινήσεις του εις τα Πιέρια».278 

Από τον Βασίλειο Χολέβα έγινε γνωστό ότι οι αντάρτες Μαυρομιχάλης και 

Μπαρμπαδημητρός είχαν κατέβει στη θάλασσα και συνδέθηκαν με βαρκάρηδες για να 

εκτελούν τις αποστολές τους.279 Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε και ο Χρήστος Λάζος.280 Ο 

Βασβανάς ως επίτροπος Δυτικής Μακεδονίας, βρισκόταν στα Πιέρια από τον 

Δεκέμβριο του ΄47 έως τον Μάϊο του ΄48 εξήγησε ο Κωνσταντίνος Τασκουλίδης, ενώ ο 

αντάρτης Αριστείδης  Στηλίδης, κατέθεσε: «Κατά το διάστημα τούτο παίρνω σημείωμα 

προερχόμενο από τον Βασβανά, δια του οποίου με έλεγεν να τροφοδοτήσω τους 

                                            
274 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠ1, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Αριστείδης Ιορδανίδης, Εν Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 1950. 
275 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠ1, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Μαρία Ζαφειρίου, Εν Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 1950. 
276 Να σημειωθεί ότι από τις 4-5 έως τις 19-20 Μαΐου, δεν αναφέρεται ο Βασβανάς, στα αρχηγεία Δυτικής, Κεντρικής ή Ανατολικής 

Μακεδονίας. 
277 Επίσης κατέθεσε ότι υπήρχε μηχανισμός επικοινωνίας με τη Θεσσαλονίκη δια θαλάσσης (η ομάδα του Κων/νου Μόχλα). Μέλη της ομάδος 

Μόχλα είχαν συλληφθεί τον Μάρτιο του ΄48 με την λέμβο «Αγ. Νικόλαος Λιτοχώρου». 
278 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Ιωάννης Τσιτσιρίκος, Εν Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 1950, σσ.6-8 &.10-11. 
279 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος  Βασίλειος Χολέβας, Εν Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 1950, Η ομάδα 

αποτελείτο από τους: Σπαρόπουλο Μιχαήλ (Μαυρομιχάλη), ετών 29, σωφέρ, εκ Θεσσαλονίκης, Δεμερτζή Δημήτριο (Μπαρμπαδημητρό), ετών 45, 

ψαρά, εκ Κυμήνων Σίνδου, Πανέρα Νικόλαο, φοιτητή, εκ Θεσσαλονίκης, Γαβριηλίδη Σάββα, εκ Πλατέως, Σεβδαλή Τσέλιο εκ Κολινδρού, 

Σαββίδη ή Σαββούδα Ανδρέα εξ Αιγινίου, Μαυροειδή Κων/νο εκ Κατερίνης, τον Βασίλη και τον Γεώργιο από το Λιτόχωρο, καθώς και άλλους 

δυο νεαρούς. 

280 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Χρήστος Λάζος, Εν Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 1950.  
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ελεύθερους σκοπευτές με τρόφιμα […] Πότε ακριβώς ήλθεν ο Βασβανάς στα Πιέρια 

δεν ενθυμούμαι, πάντως ήτο άνοιξη του 1948».281 

Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησε την αστυνομία, ότι εκείνο το διάστημα ο 

Βασβανάς είχε θεαθεί στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο κατέθεσε και ο αντάρτης Ιωάννης 

Γκαγαβανίδης. Επίσης, από τις σημειώσεις και τα ημερολόγια που βρέθηκαν στο 

αρχείο του «επιθεωρητή» του ΔΣΕ, «Σαλονικιού» ήταν ξεκάθαρο ότι είχε συναντηθεί 

λίγες ημέρες νωρίτερα με τον Βασβανά στην Ελαφίνα Πιερίας.282 Ότι δηλαδή 

κατέθεσαν οι Ζαφειρίου, Τασκουλίδης, Στηλίδης, Τσιτσιρίκος και Ιορδανίδης. 

Η επιχείρηση συγκάλυψης των κινήσεων του Βασβανά μετήλθε κάθε 

πρόσφορου μέσου. Το ΚΚΕ δήλωσε ότι την περίοδο εκείνη ευρίσκετο στην 

Τσεχοσλοβακία. Στην προσπάθεια της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Πράγα να 

βοηθήσει το αδελφό ελληνικό κόμμα και τον κατηγορούμενο, παρουσιάστηκε και το 

«θεωρημένο» διαβατήριό του από τις τσεχοσλοβακικές αρχές,.283  

Άλλοθι στον Βασβανά προσέφερε και ο αντάρτης Δημήτρης Παπαδόπουλος, 

μιλώντας χρόνια αργότερα στην εφημερίδα Ακρόπολη. Είπε, πως όταν έγινε η 

δολοφονία Πολκ έμεναν μαζί στην ίδια καλύβα στις Μουριές στο Μπέλλες, επτά 

ημέρες απόσταση από τη Θεσσαλονίκη. Ότι ο Βασβανάς ποτέ δεν απομακρύνθηκε από 

εκεί το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 1948 και Μαρτίου 1949. Έτσι, ο Παπαδόπουλος 

διέψευδε τον ίδιο τον Βασβανά, το ΚΚΕ και τους Τσέχους. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι ο 

θάνατος του Μουζενίδη είχε προηγηθεί της δολοφονίας.284 

Ατυχώς για τον Παπαδόπουλο και τον Βασβανά υπήρχε άλλος ένας αυτόπτης 

μάρτυς των πολλών θεάσεών του. Ο Γιώργος Παρίσης, μαχητής του ΔΣΕ και 

καπετάνιος του ΕΛΑΝ στο βιβλίο του285 έγραψε για το επίμαχο διάστημα: «Εκεί στα 

Πιέρια […] με τον Βασβανά περάσαμε μαζί 15-20 μέρες […] αυτές τις μέρες που 

βρισκόμασταν μαζί με τον Βασβανά οι αντιδραστικές δυνάμεις δολοφόνησαν έξω από 

την Θεσσαλονίκη τον δημοσιογράφο Πολκ, που προσπαθούσε να εισχωρήσει στα 

τμήματα του Δ.Σ. και συκοφάντησαν γι΄ αυτή τη δολοφονία τον Βασβανά […]».286 Η 

                                            
281 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Αριστείδης  Στηλίδης, Εν Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 1950. 
282 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σσ. 134 -135.   
283 Ήρωες και Μάρτυρες Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού, Έκδοση στο παραπέτασμα τον Αύγουστο 1952. σ. 174,  
284 Γιώργος Λεονταρίτης, ό.π., σσ. 48- 49. 
285 Γιώργος Παρίσης, Η Νέα Αργοναυτική Εκστρατεία – Από το Δυρράχιο της Αλβανίας στα Ανατολικά Παράλια του Μοριά, Φύλλα, Τρίπολη 2004. 
286 Καφίρης Αθανάσιος, Υπόθεση Πολκ – Στακτοπούλου Μια ανθρώπινη και δικαστική τραγωδία, Προσκήνιο, Αθήνα 2010, σ. 124.   
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εκδοχή του Παρίση είναι πιθανότερη, αλλά διέψευδε το Βασβανά ότι βρισκόταν στην 

ανατολική Μακεδονία και αναιρούσε τις άλλες μαρτυρίες, καθιστώντας άπασες 

αναξιόπιστες. Ακόμη και αν η «μαρτυρία» του γινόταν δεκτή, τα Πιέρια παρέμεναν 

πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και ο Βασβανάς. 

Ο «θάνατος» του Αδάμ Μουζενίδη  

Όταν δημοσιεύτηκε ο θάνατος του Πολκ, η Αριστερά κινητοποιήθηκε με 

δημοσιεύματα και δηλώσεις για να αποδείξει ότι δεν υπήρχε συμμετοχή της στη 

δολοφονία, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση. Ο σταθμός των ανταρτών 

ανακοίνωσε στις 21 Μαΐου, ότι η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση είχε στα χέρια 

της ατράνταχτα στοιχεία και αποδείξεις για το έγκλημα.287 Όταν ο Στακτόπουλος 

υπέδειξε ως δολοφόνο το Μουζενίδη δημιουργήθηκε άλλος ένας αστικός μύθος, ότι το 

στέλεχος του ΚΚΕ είχε σκοτωθεί πριν από τον φόνο σε κάποια αεροπορική επιδρομή. 

Επομένως ήταν αδύνατο να ήταν ο φονιάς. 

 Στο αρχείο του ΚΚΕ, υπάρχει ένα χειρόγραφο σημείωμα του Μάρκου, με 

ημερομηνία 14 Απριλίου, που ανέφερε πως το αναπληρωματικό μέλος της ΚΕ, Αδάμ 

Μουζενίδης, σκοτώθηκε στις μάχες στα Κρούσια.288 Αυτό βεβαίως δεν πιστοποιούσε 

το γεγονός, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να έχει γραφεί οποτεδήποτε. 

Σημειωτέο ότι ακόμη και ο Ιωακείμ Μουζενίδης, εξάδελφος του Αδάμ, δήλωσε: 

«Το γεγονός ότι προ της δολοφονίας του Πόλκ δεν είχεν ανακοινωθεί ο θάνατος του 

Αδάμ και ανακοινώθη όταν ούτος εκατηγορήθη δια την δολοφονίαν του Πόλκ με 

πείθουν ότι ο Αδάμ Μουζενίδης υπάρχει και οι ισχυρισμοί του Μάρκου είναι 

μυθεύματα για να παραπλανήση τας αρχάς. Την ίδια γνώμην έχει και ο εξάδελφός μου 

Γεώργιος Μουζενίδης».289  

Ο Αθανάσιος Μολυβδάς (αδελφός της Ευδοξίας – κουνιάδος του Αδάμ), 

κατέθεσε ότι ο Αδάμ είχε μεταβεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του ΄47, όπου και 

διέμενε έως τα τέλη Φεβρουαρίου 1948. Το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του ΄48 μια γυναίκα 

                                            
287 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σ. 121. 
288 ΑΣΚΙ, ΚΚΕ 07, Αλληλογραφία της ΚΕ του ΚΚΕ 153, 153, 00075, Κωδ. Τεκμηρίου 001.07.040.00075, Ραδιο-τηλεγράφημα αρ.76, 14/4/1948, 

«Η βιογραφία του βρίσκεται αυτού. Θα πρέπει να δοθεί από το σταθμό μας μια σύντομη νεκρολογία για την δράση του» .  
289 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Μουζενίδης Ιωακείμ, Εν Πειραιεί, 4 Ιανουαρίου 1949, Ο εξετασθής Ιωακείμ 

Μουζενίδης ανέφερε ότι ο Αδάμ είχε παντρευτεί με την Ευδοξία Μολυβδά, η οποία ήταν πρώτη του εξαδέλφη από την πλευρά της μητέρας του. 
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από τη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της οποίας κρυβόταν ο Μουζενίδης,290 έστειλε γράμμα, 

με το οποίο ενημέρωνε την Ευδοξία σύζυγο του Αδάμ πως ο Μουζενίδης δεν διέτρεχε 

κίνδυνο. Πριν από το Πάσχα η Μπούλη (νύφη του Αδάμ) είπε στην συννυφάδα της 

Ευδοξία ότι «τον Απρίλιο συνελήφθη η γυναίκα που τον έκρυβε, αλλά ευτυχώς εκείνη 

τη ώρα ο Αδάμ βρισκόταν αλλού και γλύτωσε». Ο Αθανάσιος πληροφορήθηκε ότι 

«έκτοτε έφυγε για το βουνό, αλλά το διάστημα που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη είχε 

συναντήσει τον αδελφό του Στυλιανό […] και την Άννα Μολυβδά. Η Ευδοξία 

ελάμβανε γράμματα του Αδάμ από τη Θεσσαλονίκη έως τα τέλη Φεβρουαρίου 1948». 

Επίσης, επικαλέστηκε το γιό του Αδάμ, που είπε ότι είχε δει τον πατέρα του όταν η 

Άννα τον πήγε στη Θεσσαλονίκη.291 Τέλος, ανέφερε ότι ο Αδάμ ήταν ο εκδότης της 

εφημερίδος Λαϊκή Φωνή, όπου δούλευε ο Στακτόπουλος και από εκεί πιθανόν είχαν 

σχέσεις. «Πιστεύεις ότι ο Αδάμ ζει ή απόθανε», ρώτησε ο ανακριτής τον Μολυβδά. 

Εκείνος απάντησε: «Είναι πολύ πιθανό ο Σταθμός του Μάρκου να το είπε από λόγον 

σκοπιμότητος εφ΄ όσον μάλιστα από καμμίαν πηγήν δεν μας εβεβαιώθη ο θάνατός 

του».292  

O Στυλιανός Μουζενίδης αρχικά ισχυρίστηκε ότι τον θάνατο του αδελφού του 

Αδάμ, τον έμαθε τον Αύγουστο και πως η οικογένεια τον κρατούσε κρυφό μήνες για να 

μην τον στενοχωρήσει. Ωστόσο, στην παράλληλη δίκη που διεξήχθη ενώπιον μόνο των 

συνέδρων και των ενόρκων με κατηγορουμένους τους Μουζενίδη και Βασβανά, 

δήλωσε πως μια μέρα, τον Αύγουστο του 1947 του «τηλεφώνησε ένας άγνωστος να 

πάει να τον συναντήσει στο σπίτι του Μολυβδά. ‘Ποιός είσαι’ τον ρώτησε, ‘έλα να με 

ιδής είναι ανάγκη’» του είπε η φωνή. Πήγε και βρήκε τον αδελφό του. Τέλη 

Δεκεμβρίου ο Αδάμ τον κάλεσε για τελευταία φορά σε ένα σπίτι στο Ντεπώ. Του είπε 

ότι ίσως δεν θα ξανασυναντηθούν και του ζήτησε να φροντίζει τα παιδιά του, «αφού 

αυτός δεν μπόρεσε να φανή συνεπής στας υποχρεώσεις του απέναντι τους». Στις 10 

Απριλίου τού τηλεφώνησε ο Αδάμ και τον ρώτησε για τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο 

Στέλιος δεν άφησε αμφιβολίες: «Στα μέσα Απριλίου έλαβα τηλεφώνημα από τον 

αδελφό μου ο οποίος με παρεκάλεσε να μη ειπώ τίποτε γύρω από το τηλεφώνημα και 

                                            
290 Ήταν η Παπάζογλου, που διέμενε επί της οδού Δελφών. 
291 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Ένορκος Κατάθεσις Αθανασίου Μολυβδά, Πρωτοδικείον Αθηνών, 8 Ιανουαρίου 1949. 
292 ΓΑΚ,  KYT. 10, Φ49, Ένορκος Κατάθεσις Αθανασίου Μολυβδά, Πρωτοδικείον Αθηνών, 9 Φεβρουαρίου 1949, Πολλοί επιμένουν ότι οι 

καταζητούμενοι δεν θα κυκλοφορούσαν σε μια πόλη, όπου θα μπορούσαν να εντοπιστούν εύκολα. Εν τούτοις όπως μαρτυρεί ο γαμπρός του Αθ. 

Μολυβδάς, αν και ο Αδάμ είχε δραπετεύσει από το τμήμα Μεταγωγών στην Αθήνα, το 1946 και καταζητείτο από τις αρχές, εν τούτοις πήγαινε 

βόλτες με την σύζυγό του και κυκλοφορούσε στην πρωτεύουσα. – Επίσης, την τελευταία φορά πριν φύγει για το βουνό ο Αδάμ είχε πεί στην 

Ευδοξία ότι αν του ανέθεταν κάποια σοβαρή αποστολή θα την εκτελούσε χωρίς να χρησιμοποιήσει το όνομά του για να μην την τραβούν στην 

αστυνομία και αν δεν το κατόρθωνε τότε εκείνη να φρόντιζε να κρυφτεί.  
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ότι δεν υπάρχει λόγος ν’ ανησυχώ διότι ήλθε και θα φύγη». Κατέληξε λέγοντας πως 

δεν είχε αμφιβολία ότι ο αδελφός του έλαβε μέρος στο έγκλημα, αλλά δυσκολευόταν 

να πιστέψει «πως μπόρεσε και εφόνευσε έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε εμπιστοσύνην 

εις αυτούς» και το απέδωσε «εις την πειθαρχίαν που έχουν οι άνθρωποι αυτοί».293 

Απορία εξέφρασε ο αδελφός της Μπούλης, Άγγελος  Σαρκόπουλος, όταν το 

ζεύγος Στυλιανού και Μπούλης τούς επισκέφτηκαν στην Αθήνα το Πάσχα, γιατί η 

Μπούλη δεν του είπε το παραμικρό για τον θάνατο του Αδάμ. Απλώς αργότερα του 

έστειλε σχετική επιστολή για το «συμβάν». Ο Άγγελος, μολονότι επιβάρυνε τη θέση 

της αδελφής του συμπέρανε «ότι δεν ήτο φυσικόν να έχη σκοτωθεί ο Αδάμ και εκείνοι 

να μεταβαίνουν πλησίον μας δια τας ημέρας του Πάσχα».294 Τα ίδια κατέθεσε και η 

αδελφή της Μπούλης, Χρυσούλα Σαρκοπούλου.295  

Η Μπούλη Μουζενίδου, γυναικαδέλφη του Αδάμ, κατέθεσε (17/1/1949) πως 

τέλη Μαΐου 1948, ενημερώθηκε από κάποιον γνωστό ότι το ραδιόφωνο του Μάρκου 

ανακοίνωσε τον θάνατο του Αδάμ. Αλλά επειδή από όσους ρώτησε ουδείς το είχε 

πληροφορηθεί, απέφυγε να μιλήσει στο σύζυγό της Στέλιο, ο οποίος το αγνοούσε έως 

τον Αύγουστο. Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου συνάντησε τυχαία την συγγενή τους 

Ελένη Μουζενίδου, η οποία της είπε πως είχε μάθει από μια γνωστή τον θάνατο του 

Αδάμ. Κατά περίεργο τρόπο όλοι όσοι μαρτυρούσαν κάτι ήταν συγγενείς, αλλά πάντα 

την είδηση έδινε κάποιος «γνωστός του γνωστού». Η Μπούλη παραδέχτηκε ότι η Άννα 

Μολυβδά ήταν ο σύνδεσμος του Αδάμ, πως είχε αναλάβει να πηγαινοφέρνει το παιδί 

του από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να το βλέπει ο πατέρας του και ότι ταξίδεψε 

στη συμπρωτεύουσα τέλη Απριλίου.296 Συνεπώς, όταν η Άννα πήγε στη Θεσσαλονίκη 

ο Μουζενίδης ήταν εκεί ζωντανός. Το ίδιο κατέθεσε και η Κυριακή Λαζαρίδου, που 

φιλοξενούσε την εξαδέλφη της Ευδοξίας Μολυβδά: «Πάντως η στάση της δεν ήταν η 

πρέπουσα δια τον θάνατον του συζύγου της διότι είναι πολύ ψύχραιμος τύπος».297 

Η σύζυγος και πρώτη εξαδέλφη του Αδάμ, Ευδοξία Μουζενίδου – Μολυβδά 

γνώριζε πως παραδεχόμενη ότι ο σύζυγός της ήταν ζωντανός, τον καθιστούσε ένοχο 

πέραν πάσης αμφιβολίας. Παρά ταύτα, δήλωσε βεβαία ότι ζούσε και δεν του 

                                            
293 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σσ.  137- 138. 
294 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Άγγελος Σαρκόπουλος, Εν Αθήναις, 19 Ιανουαρίου 1949. 
295 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Χρυσούλα Σαρκοπούλου, Εν Αθήναις, 10 Ιανουαρίου 1949. 
296 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Μπούλη Μουζενίδου σύζυγος Στυλιανού, Εν Πειραιεί, 4 Φεβρουαρίου 1949, σ.10. 
297 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Λαζαρίδου Κυριακή, Εν Πειραιεί, 23 Δεκεμβρίου 1948, σ.4. 
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επιτρεπόταν να έχει επαφή για να μην επιφέρει κινδύνους σε στελέχη και στο κόμμα: 

«Είμαι απολύτως πεποισμένη ότι ο σύζυγός μου ευρίσκεται εις το βουνό και αι 

πληροφορίες περί του ότι ούτος εσκοτώθηκε δεν τις παραδέχομαι εξ ολοκλήρου, άλλως 

από πουθενά δεν επληροφορήθην τούτο ούτε από το κόμμα ειδοποιήθηκα, ούτε από 

εφημερίδες, ούτε από το ράδιο, ούτε από τους δικούς μου […], επαναλαμβάνω και 

πάλιν ότι ο άνδρας μου ευρίσκεται στο βουνό και αυτό δεν μπορώ να σας το 

αποδείξω».298 Η Ευδοξία, επιβεβαίωσε όσα είπε η Μπούλη, ότι στις 5 Απριλίου 1948 η 

αδελφή της Άννα και ο αδελφός της Αθανάσιος πήραν το γιό της και ταξίδεψαν στη 

Θεσσαλονίκη. Δεν επρόκειτο για ταξίδι αναψυχής, αλλά για συνήθη πρακτική, 

προκειμένου ο Μουζενίδης να δει το παιδί του.299  

Ο Γεώργιος Μολυβδάς, αδελφός της Ευδοξίας και κουνιάδος του Αδάμ 

κατέθεσε, ότι τον Μάϊο, όταν η Μπούλη ήταν στην Αθήνα, του είπε πως άκουσε από 

τον ραδιοφωνικό σταθμό του Μάρκου ότι είχε σκοτωθεί ο Αδάμ και αν θα έπρεπε να 

ενημερώσουν τον αδελφό του Στέλιο. Επίσης, στα τέλη Μαΐου, ο Μολυβδάς 

επισκέφτηκε το Στέλιο στο ιατρείο του όπου συνάντησε και δυο συγγενείς του. Όλοι 

ήταν σιωπηλοί, διότι όπως είπαν είχε σκοτωθεί ο Αδάμ. Πέραν τούτου ο Γ. Μολυβδάς 

κατέθεσε ότι ο Στέλιος δεν πένθησε τον Αδάμ.300 Επομένως ο αρχικός ισχυρισμός του 

Στέλιου Μουζενίδη ότι έμαθε το θάνατο τον Αύγουστο κατέπιπτε. 

Τον Αύγουστο του 1948, η Χαρίκλεια Παπαδοπούλου, τρίτη εξαδέλφη του 

Αδάμ, υπέθεσε ότι ο Μουζενίδης έλειπε στη Θεσσαλονίκη.301 Στα τέλη Αυγούστου 

1948, η Ευδοξία συνάντησε τον Σόλωνα Σασσών, ο οποίος τη ρώτησε τι κάνει ο 

σύζυγός της. Του απάντησε: «Καλά είναι κρύβεται». Ο Σασσών δήλωσε απόλυτα 

πεπεισμένος ότι ο Αδάμ ζούσε κρυπτόμενος στο βουνό ή στην Αθήνα και τόνισε πως 

όταν συνάντησε το καλοκαίρι τον Στέλιο Μουζενίδη «η συμπεριφορά και το ύφος του 

δεν ενδεικνύανε άνθρωπον όστις έχασε τον αδελφόν του».302  

Υπήρχε και ο Ευάγγελος Βλάσσης που είδε το Μουζενίδη, τον Οκτώβριο του 

΄48. Ο φαρμακοποιός στην Κατοχή ήταν συγκρατούμενος με τον Αδάμ για πέντε μήνες 

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Τρικάλων. Διέμεναν στον ίδιο θάλαμο, κοιμόντουσαν 

                                            
298 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Ευδοξία Μολυβδά- Μουζενίδου, Εν Πειραιεί, 27 Δεκεμβρίου 1948, σσ.6- 8. 
299 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος,  Ευδοξία Μουζενίδου, Εν Πειραιεί, 2 Μαρτίου 1949. 
300 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Ένορκος Κατάθεσις, Μάρτυρος Γεώργιος Μολυβδάς, Πρωτοδικείον Αθηνών, 3 Φεβρουαρίου  & 14 Φεβρουαρίου 1949. 
301 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Χαρίκλεια Παπαδοπούλου, Εν Πειραιεί, 30 Δεκεμβρίου 1948. 
302 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Σασσών Σόλων, Εν Πειραιεί, 23 Δεκεμβρίου 1948 και 26 Δεκεμβρίου 1948. 
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αντικρυστά, τρώγανε μαζί, ζούσανε μαζί. Ο Βλάσσης, αναγνώρισε τον Αδάμ, στο 

πρόσωπο του άνδρα που συνάντησε στις 16 Οκτωβρίου στην πλατεία Κάνιγγος: «Είδον 

επί του πεζοδρομίου και εις απόστασιν τριών περίπου βημάτων τον Μουζενίδην Αδάμ 

ο οποίος ως φαίνεται με ανεγνώρισεν και πάραυτα εγύρισεν τα οπίσθιά του κατήλθεν 

του πεζοδρομίου και ολοταχώς κατηυθύνθη προς την οδόν Βεραντζέρου». Όταν ο 

Βλάσσης διάβασε στις εφημερίδες ότι ο πρώην συγκρατούμενός του ενέχετο στη 

δολοφονία Πολκ πήγε στην αστυνομία και κατέθεσε ότι εκείνο το διάστημα ο Αδάμ 

βρισκόταν στην Αθήνα.303 Ο ανακριτής Κομοτούρος θέλοντας να βεβαιωθεί ότι ο 

μάρτυς αναφερόταν στον συγκεκριμένο άνθρωπο ζήτησε από τον ανακριτή Αθηνών να 

του δείξουν φωτογραφίες, επειδή υπήρχε και άλλος Μουζενίδης, κομμουνιστής από τη 

Λάρισα, προκειμένου να υποδείξει ποιόν εννοεί ως Αδάμ.304 Κάτι που επαληθεύτηκε. 

Η Άννα Μολυβδά – αδελφή της Ευδοξίας κατέθεσε τα πιο ενδιαφέροντα. Τον 

Αύγουστο του 1947 ο Αδάμ αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Ως φυγόδικος 

χρησιμοποιούσε τα ονόματα Κώστας Πανίδης ή Χρήστος Κάρπος. Όταν η αδελφή της, 

η Ευδοξία γέννησε το δεύτερο παιδί, η Άννα πήγε στη Θεσσαλονίκη «για να δει ο 

Αδάμ τον μεγάλο του γιό τον Μπούλη». Έκτοτε, η Άννα επικοινωνούσε με τον Αδάμ 

τηλεφωνικά. Τον ξαναείδε στις 24 Οκτωβρίου στο σπίτι της Παπάζογλου, αδελφής της 

Μαγδαληνής Ευσταθίου. Η Ευδοξία έπαιρνε γράμματα από το σύζυγό της, ενώ στα 

τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου από επιστολή της Παπάζογλου έμαθε ότι ο 

άνδρας της ήταν καλά. Όταν παραμονές του Πάσχα (τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου), η 

Μπούλη πήγε στην Αθήνα, ενημέρωσε την Ευδοξία και την Άννα για τη σύλληψη της 

Παπάζογλου: «Το σπίτι που κρυβόταν ο Αδάμ προδόθηκε και τους πιάσανε όλους, 

αλλά ευτυχώς εκείνος έλλειπε». Η Άννα μίλησε για το ταξίδι του Απριλίου στη 

Θεσσαλονίκη, στο οποίο αναφέρθηκαν η αδελφή της Ευδοξία και η Μπούλη.305 Η 

Άννα ανησυχούσε μήπως συλληφθεί και η ίδια μετά τις συλλήψεις πενήντα δυο 

ατόμων, καθώς μεταξύ αυτών ήταν και κάποιοι που είχαν συναντήσει με τον Αδάμ. 

Όταν επισκέφτηκε τον Στέλιο Μουζενίδη, της είπε πως κινδύνευε εάν οι αδελφές 

Μαγδαληνή Ευσταθίου και Καλλιόπη Παπάζογλου ομολογούσαν για τις συναντήσεις 

τους. Μετά τη δολοφονία Πολκ, η Μπούλη και η Άννα απορούσαν πως δεν είχαν 

                                            
303 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος,  Βλάσσης Ευάγγελος, Εν Λουτρακίω, 20 Οκτωβρίου 1948 & 9 Φεβρουαρίου 

1949, «Ο Μουζενίδης Αδάμ δεν έχει αλλάξει καθ΄ ολοκληρίαν είναι όπως ήτο και εις το στρατόπεδον. Όταν τον είδον έφερεν ενδυμασίαν 

χρώματος ανοικτού καφφέ, υποκάμισον ανοικτόν άνευ γραββάτας. Μύστακα δεν φέρει, τα μαλλιά του μαύρα σχεδόν τα έχει προς τα επάνω 

χτενισμένα, είναι περίπου 45 ετών».  

304 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ4, Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης,Ανακριτής Β΄τμήματος, αριθ. Ε.Π. 5,  27 Ιανουαρίου 1949. 
305 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος,  Άννα Μολυβδά, Εν Πειραιεί, 14 Ιανουαρίου 1949.  
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συλληφθεί ακόμη. Τα άλλα μέλη της οικογένειας δεν μπορούσαν να εξηγήσουν από 

πού η Ευδοξία αντλούσε τη βεβαιότητα ότι ο σύζυγός της ήταν ζωντανός. Η Άννα 

κατέθεσε ότι ο Αδάμ και ο συλληφθείς γραμματέας του ΚΚΕ Βασιλειάδης κρύβονταν 

στο ίδιο σπίτι τον Μάρτιο.306 

Σε δεύτερη κατάθεσή της η Άννα είπε πως συνάντησε τον Αδάμ στη 

Θεσσαλονίκη άλλες δυο φορές.307 Στην τρίτη κατάθεση ανέφερε πως από το γράμμα 

που τους είχε στείλει η Παπάζογλου γνώριζαν ότι ο Αδάμ είχε φύγει στο βουνό και δεν 

θυμόταν «ποίαν εποχήν επληροφορήθην ότι ο Αδάμ εφονεύθη […] η ανακοίνωση αυτή 

εγένετο εις εμέ κατά Μάϊον ή Ιούνιον 1948, και ότι τούτο το είχε ακούσει εις το ράδιον 

κάποιος όστις το είχε μεταβιβάσει στη Μπούλη».308  

Τα πιο ενδιαφέροντα η Άννα τα είπε στους ενόρκους, στην ξεχωριστή δίκη για 

τους Βασβανά και Μουζενίδη. Στις 3 Απριλίου της τηλεφώνησε ένας άγνωστος ότι θα 

την επισκεφθεί: «Όταν ήλθε εγώ τρόμαξα. Ήτο ο Αδάμ […] πήγαμε στο σπίτι της θείας 

μου Μένης. Κάθισε δέκα μέρες [...] Βγήκαμε μια φορά σ’ ένα ραντεβού στο Φάληρο. 

Περάσαμε απ’ την οδό Μάρκου Μπότσαρη και συναντηθήκαμε μ’ έναν άνθρωπο. Ο 

Αδάμ του είπε: ’τι γίνεται’; Και αυτός απάντησε: ‘Δεν είδα τον Κώστα, δεν ξέρω τι 

γίνεται, δεν είδα κανέναν’ [...] Την Μεγάλη Τετάρτη βγήκαν στην παλαιάν Έκθεση 

όπου συνήντησε δυο άτομα […]». Την Δευτέρα του Πάσχα στο σπίτι του Στέλιου 

Μουζενίδη βρήκαν μόνο την κουνιάδα του. Την Τετάρτη 5 Μαΐου είχαν ραντεβού στην 

πλατεία Δικαστηρίων με τον άνδρα που είχαν δει στο Φάληρο, και ο οποίος είπε στον 

Αδάμ: «Το ζήτημα της βάρκας τακτοποιήθηκε και τον Στακτόπουλο τον είδα και ίσως 

θα τον ξαναϊδώ ίσως ιδώ και τον Πόλκ». Το Σάββατο 8 Μαΐου, όπως είπε η Άννα 

«κατά τις 7μ.μ. πήγα και τον πήρα και συναντηθήκαμε εις την Σαλαμίνα με τους δύο, 

αυτούς που είχαμε συναντήσει στην Έκθεση». Στη δίκη της έδειξαν διάφορες  

φωτογραφίες. Στο πρόσωπο του αγνώστου ανδρός στο Φάληρο, στην Έκθεση και στην 

πλατεία Δικαστηρίων αναγνώρισε το Βαγγέλη Βασβανά.309  

 Η κατάθεση της Άννας περιείχε μοναδικές πληροφορίες. Ο Στέλιος 

Μουζενίδης είπε: «Η Άννα λέγει την αλήθεια. Ήτο το κινούμενον του αδελφού μου και 

                                            
306 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος,  Άννα Μολυβδά, Εν Πειραιεί, 14 Ιανουαρίου 1949.  
307 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος,  Άννα Μολυβδά, Εν Πειραιεί, 27 Ιανουαρίου 1949.  
308 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος,  Άννα Μολυβδά, Εν Πειραιεί, 10 Φεβρουαρίου 1949.  
309 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σσ.  138- 139. 
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δεν είχε συναίσθηση των συνεπειών και ότι έπαιζε το κεφάλι της». 310 Μετά από χρόνια 

ο Μουζενίδης ανακάλεσε, υποστηρίζοντας ότι μίλησε για να σώσει την οικογένεια. Η 

Άννα και η αδελφή της Ευδοξία ουδέποτε ανασκεύασαν. Ο Στέλιος και η Μπούλη 

συνελήφθησαν στις 6 Ιανουαρίου 1949, μήνες μετά τη σύλληψη και τις ομολογίες του 

Στακτόπουλου, αν και ήταν γνωστοί για τη δράση τους, γεγονός που έδειχνε ότι η 

αστυνομία προσπαθούσε να διακριβώσει τι είχε συμβεί.  

Ο Σωκράτης Ιβρισιμιτζής είχε γνωρίσει τη Μπούλη Μουζενίδου το 1947, στον 

Άγιο Ευστράτιο. Τον Αδάμ τον συνάντησε τον Νοέμβριο του ’47 και αρχές Ιανουαρίου 

1948 στο σπίτι της αδελφής του Καλλιόπης, όπου κρυβόταν. Τότε δεν γνώριζε ποιος 

ήταν και του τον σύστησαν ως «Κώστα». Η αστυνομία συνέλαβε τις αδελφές του 

Καλλιόπη Παπάζογλου, Μαγδαληνή Ευσταθίου και το γαμβρό του Γεώργιο 

Παπάζογλου, γιατί έκρυβαν στο σπίτι τους τον υπόδικο Βασιλειάδη. Στις αρχές του 

1948, πήγε στο ιατρείο του Στέλιου για να του φτιάξει τα δόντια και τότε έμαθε την 

πραγματική ταυτότητα του Αδάμ. Στα τέλη Μαΐου ή τον Ιούνιο, ξαναπήγε στον Στέλιο 

και του ανέφερε ότι στο ενδιάμεσο η γυναίκα του είχε συναντήσει τον Αδάμ στο σπίτι 

της αδελφής του. Ο Ιβρισιμιτζής πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αδάμ τον Αύγουστο. 

Όταν τον Δεκέμβριο του ’48, δημοσιεύματα τον ανέφεραν ως υπεύθυνο για τη 

δολοφονία, συνάντησε τη Μπούλη, η οποία «είχε την γνώμην ότι ήτο σκοτωμένος, δεν 

είδα όμως τότε ή δεν θυμάμαι να είχε δείγματα πένθους».311 

«Μαρτυρίες»  

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 1948, η εκπομπή των ανταρτών, στις 09.50΄ και το 

Δελτίο Ειδήσεων, ανέφεραν ότι ο Μουζενίδης σκοτώθηκε τον Μάρτιο στα Κρούσια.312 

Στις 14.15΄, της ίδιας ημέρας, υποστήριζαν ότι σκοτώθηκε τον Απρίλιο. Την επομένη 

ημέρα, ο Πορφυρογένης, από την Πράγα, δήλωσε ότι ο Μουζενίδης «απέθανε 

τραυματισθείς από βλήμα αεροπλάνου και πυροβολικού εις τα βουνά την 5ην Απριλίου 

ε.Ε.».313 Όταν μια τόσο βαριά κατηγορία βάραινε ένα εξέχον στέλεχος της Αριστεράς, 

και ενώ είχε μεσολαβήσει τόσος χρόνος από τον θάνατο του, ήταν περίεργο ότι έδιναν 

διαφορετικές ημερομηνίες για το πότε είχε σκοτωθεί.  

                                            
310 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σ.  138. 
311 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Ένορκος Κατάθεσις Σωκράτης Ιβρισιμιτζής, Πρωτοδικείον Αθηνών, 30 Ιανουαρίου, 8 και 14 Φεβρουαρίου 1949. 
312 ΑΣΚΙ Βιβλιοθήκη, ΔΣΕ, Δελτίο Ειδήσεων, 15-21/10/1948, Κωδ. Τεκμηρίου 01.3019.00031, Δελτίο Ειδήσεων,  18 Οκτωβρίου 1948, σ.4.  
313 Εφημερίδα Εμπρός, ΄Πως Προσπαθούν να Συσκοτίσουν την Αλήθειαν δια τον Φόνον του Πόλκ΄, 20 Οκτωβρίου 1948, σ. 4.  
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Στις 19 Οκτωβρίου ο ραδιοσταθμός του Λονδίνου μετέδωσε τηλεγράφημα από 

την Πράγα, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τσεχοσλοβακίας 

δήλωσε ότι «ο κατηγορούμενος δια την δολοφονίαν του Πόλκ, Αδάμ Μουζενίδης είχε 

καταφύγει εις την Τσεχοσλοβακίαν ένα μήνα ήδη προ της ημέρας, κατά την οποίαν 

εδολοφονήθη ο αμερικανός δημοσιογράφος».314 Ο σκοτωμένος λοιπόν στα Κρούσια, 

Μουζενίδης δεν ήταν τόσο νεκρός. Στην προσπάθεια να τον απαλλάξουν, υπέπιπταν σε 

λάθη ασυνεννοησίας, γιατί την ίδια ημέρα ο Πορφυρογένης δήλωσε στους 

δημοσιογράφους πως δεν ανακοινώθηκε εγκαίρως ο θάνατος του Μουζενίδη, 

προκειμένου να ετοιμαστεί η νεκρολογία, αφού επρόκειτο για σημαίνον στέλεχος. 

Όμως, την προηγουμένη ημέρα (18 Οκτωβρίου) ο σταθμός των ανταρτών είχε 

ανακοινώσει ότι η νεκρολογία έγινε στις 17 Μαΐου. 

Έτερος, αλλά σημαντικός μάρτυς του θανάτου του Μουζενίδη ήταν ο Σταύρος 

Πιτιανούδης, ο οποίος έφτασε στο Αρχηγείο μέσα Ιανουαρίου, για να αναλάβει τη θέση 

διοικητού που είχε ο Μουζενίδης. Τότε, τον ενημέρωσαν ότι ο προκάτοχός του είχε 

σκοτωθεί πρόσφατα σε αεροπορική επιδρομή.315 Επομένως, κατά τον Πιτιανούδη, είχε 

σκοτωθεί τον Ιανουάριο, όχι τον Μάρτιο, ούτε τον Απρίλιο!  

Ένα ακόμη συμβάν επιβεβαίωνε εκείνους που μίλησαν για τον ζωντανό 

Μουζενίδη. Μετά τη δίκη ο στρατηγός Ντόνοβαν συναντήθηκε στο «Μεντιτερανέ» με 

τον Στέλιο Μουζενίδη για τσάι και ο Ουίλιαμ Πόλκ επισκέφτηκε τον γιατρό στο σπίτι 

του, θέλοντας να μάθει περισσότερα. Ο Μουζενίδης, αν και κατ’ ιδίαν θα μπορούσε, 

δεν είπε το παραμικρό για πιέσεις, εκβιασμούς και καταθέσεις υπό καθεστώς βίας, ούτε 

διέψευσε ότι ο αδελφός του ήταν ζωντανός. Ο Γιώργος Λεονταρίτης που ερεύνησε και 

διαπίστωσε το γεγονός αυτών των συναντήσεων, έθεσε τα εύλογα ερωτήματα: 

«Πιέστηκαν (οι μάρτυρες) και είπαν ψέματα στην αστυνομία. Φοβήθηκαν και είπαν 

ψέματα στη δίκη. Αλλά σε ιδιωτικές, προσωπικές συναντήσεις γιατί δεν είπαν την 

αλήθεια; Γιατί δεν είπαν ότι είναι αθώοι;»316 Γιατί δεν είπε ο Στέλιος ότι ο αδελφός του 

ήταν νεκρός; 

Άλλη μια πληροφορία για τον Μουζενίδη προήλθε από το Φρέντερικ Ερ, ο 

οποίος έναν χρόνο μετά τη δίκη πληροφορήθηκε, ότι ο Μουζενίδης δούλευε για την 

                                            
314 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, ‘Οι Δορυφόροι δια την Δολοφονίαν του Πόλκ’, 20 Οκτωβρίου 1948. 
315 Αθανάσιος Καφίρης, ό.π., σ. 149. 
316 Γιώργος Λεονταρίτης, ό.π., σ. 122. 
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Κομινφόρμ στο Παρίσι και ο Βασβανάς είχε μεταφερθεί στην Πράγα.317 Δέκα χρόνια 

μετά τη δολοφονία Πολκ, οι Αμερικανοί επέμεναν ότι η ανακοίνωση του θανάτου του 

Αδάμ σε βομβαρδισμό της RAF ήταν ψευδής και σύμφωνα με αναφορές παρέμενε 

ενεργό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ έως το 1953.318  

Στο βιβλίο του Δημήτρη Κατσή περιλαμβάνεται κατάλογος των πεσόντων στα 

διάφορα μέτωπα, αλλά δεν υπάρχει ούτε αναφορά στο όνομα του Μουζενίδη, που αν 

μη τι άλλο ήταν εξέχον στέλεχος του ΚΚΕ.319 Τέλος, στο βιβλίο για τον ΔΣΕ 

παρατίθενται οι ημερομηνίες θανάτου όλων των πεσόντων. Όλων πλήν του Αδάμ 

Μουζενίδη. Απλώς σημειώνεται πως επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη σκοτώθηκε 

στα Κρούσια από αεροπλάνο. Γνώριζαν, με ακρίβεια, ακόμη και για ένα απλό μέλος 

του ΚΚΕ πότε και που έπεσε, αλλά αγνοούσαν πότε σκοτώθηκε ο Μουζενίδης.320 

Η εντολή για τη δολοφονία  

Ο Νικόλαος Ζαφειρίου, πολιτικός επίτροπος του ΔΣΕ, παραδόθηκε στον 

κυβερνητικό στρατό και προέβη σε μια από τις πιο σημαντικές καταθέσεις, στην οποία 

δεν τον υποχρέωσε ουδείς, γιατί δεν είχε συλληφθεί, δεν κινδύνευε και έχαιρε ασυλίας. 

Στο χωριό των Πρεσπών Πύλη, ο Ζαφειρίου συνάντησε τον Αδάμ, ο οποίος είχε φτάσει 

ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη τέλη Ιανουαρίου. «Κατά τα μέσα Φεβρουαρίου 1948, 

ο Ιωαννίδης εκάλεσεν τον Αδάμ εις σύσκεψη. Μετά την σύσκεψη εφαίνετο 

στενοχωρημένος. Τον ηρώτησα τι συμβαίνει και μου απάντησε ότι πήρε μια 

σοβαρότατη αποστολή... δεν μοιάζει με τις άλλες διότι είναι σοβαρή και επικίνδυνη 

[…] Μετά 3-4 ημέρες […] ανεχώρησεν προς άγνωστον κατεύθυνσιν». Κατά τις 20-25 

Μαρτίου έμαθε από τη Δόμνα Ιωαννίδου πως ο Αδάμ σκοτώθηκε στα Κρούσια από 

αεροπορική επιδρομή, αλλά το θεώρησε παραπλανητικό: «ήταν ψέμα […] διότι δεν 

ήτο δυνατόν την είδησιν του θανάτου του Αδάμ να μην μεταδώσει ο σταθμός του 

Μάρκου, προκειμένου μάλιστα περί τόσο σημαντικού στελέχους του ΚΚΕ». Ο 

Ζαφειρίου, εκ των υστέρων, κρίνοντας από την συζήτηση που είχε με τον Μουζενίδη, 

συμπέρανε ότι «ο Αδάμ είχε αναλάβει της οργάνωσιν της δολοφονίας του Πόλκ».321 

                                            
317 Howard Jones, A New Kind of War: America's Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece, N. York , Oxford University Press, 1997 

σ. 166. 
318 CIA Document ID: 1271363, 21 March 1958, To: Ambassador James Riddleberger, σ.2. 
319 Δημήτρης Κατσής, Το ημερολόγιο ενός αντάρτη του ΔΣΕ 1946-1949, τόμος 2ος, Περίοδος 1947-1948, Ιδιωτική, Αθήνα 1998, σσ. 82- 95. 
320 Ήρωες και Μάρτυρες Εθνικής αντίστασης Δημοκρατικού στρατού, ό.π., σσ. 174- 175. 
321 ΓAΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Κατάθεσις, Μάρτυρος Νικόλαος  Ζαφειρίου, Εν Αθήναις, 24 Φεβρουαρίου 1949. 
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Επρόκειτο για μια καίρια κατάθεση του επικεφαλής του Γραφείου Διαφωτίσεως στο 

Γ.Α., που γνώριζε ότι ο Μουζενίδης ήταν άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του 

Ζαχαριάδη και του Ιωαννίδη. Ο Ζαφειρίου είπε πως η εντολή δολοφονίας δόθηκε από 

το Αρχηγείο, από τον Ιωαννίδη. Δεδομένου ότι η αποστολή είχε ανατεθεί στον Αδάμ 

από τον Φεβρουάριο, τότε επρόκειτο για ένα προ καιρού σχεδιαζόμενο έγκλημα. Η 

κατάθεσή του λοιδορήθηκε παντοιοτρόπως. Έπειτα από χρόνια, φέρεται να είπε στο 

Βάσο Τσιμπιδάρο: «Είπα στην δίκη ότι με έβαλαν να πω».322 Δημόσια δεν ανακάλεσε. 

Είτε ίσχυαν όσα ανέφερε στον δημοσιογράφο είτε όχι, γεγονός ήταν ότι ο ανακριτής 

Αθηνών Καραπάνος ενημέρωσε τον Κομοτούρο, πως αδυνατούσε να μεταφέρει τον 

Ζαφειρίου στα κρατητήρια Αθηνών για ανάκριση, γιατί τον έκρυβε η ΕΣΑ Πειραιώς, η 

οποία δεν δεχόταν παρέμβασή του. Εκρατείτο ή φυλασσόταν από τη στρατιωτική 

αστυνομία, η οποία έως την ημέρα που κατέθεσε ο Ζαφειρίου, δεν τον παρέδωσε στους 

ανακριτές και αυτό έγινε έπειτα από μακράς συνεννοήσεις.323 Την ημέρα που τον 

μετέφεραν στην Αθήνα προέβη και στην καταλυτική κατάθεση, χωρίς να έχει 

μεσολαβήσει χρόνος για πιέσεις ή βασανιστήρια, αν και ο Ζαφειρίου παραδόθηκε. 

Στα ανωτέρω, προστέθηκε η κατάθεση του Κωστή Λάμπρου324, μετά τη δίκη 

Στακτόπουλου, οπότε χάθηκε στον όγκο των εγγράφων. Ένα απόγευμα, στο δάσος 

άκουσε τους καπεταναίους Στέλιο Οικονόμου και Δημήτριο Μπεγλένη να συζητούν 

για τον φόνο: 

«Οικονόμου: Έμαθες; Η κομματική οργάνωση Θεσσαλονίκης σκότωσε 

έναν αμερικανό δημοσιογράφο.  

Μπεγλένης: γιατί τον σκότωσαν;  

Οικονόμου: γιατί έλεγε πως θα πάει στην κυβέρνηση του Μάρκου. Τώρα 

θα πρέπει να καλύψουμε το έγκλημα και να το ρίξωμε στο στρατό». 

 Έπειτα από 4-5 ημέρες ο Οικονόμου ανακοίνωσε στο λόχο ότι επειδή ο 

δημοσιογράφος Πολκ ήθελε να πάει στο Μάρκο τον σκότωσαν. Αυτό κοινοποιήθηκε 

σε όλους τους λόχους, δήλωσε ο Λάμπρου, ο οποίος μαζί με ένα συγχωριανό του 

παραδόθηκαν στο φυλάκιο χωροφυλακής στην Καλαμπάκα, στις 14 Αυγούστου. 

                                            
322 Γιώργος Λεονταρίτης, ό.π., σ. 102. 
323 ό.π., KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Προ τιον Ανακριτήν Β΄Τμήματος Θεσσαλονίκης, Αριθ. πρωτ. 127, Εν Αθήναις, 24 Φεβρουαρίου 1949.    
324 Ο Λάμπρου, την εποχή της δολοφονίας, υπηρετούσε στον 3ο λόχο του δευτέρου τάγματος της 138ης ταξιαρχίας των ανταρτών στη Θεσσαλία. 

Τον Ιούνιο του 1948 η μονάδα του βρισκόταν στην περιοχή των Αγράφων. 
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Ανέφερε το συμβάν και τον έστειλαν να καταθέσει στην Αθήνα. Σε έγγραφο της 

Ασφάλειας προς τη Διοίκηση Μεταγωγών σημειώνεται: «Η υπηρεσία ουδέν στοιχείον 

έχει εναντίον του αποστελλομένου και θεωρεί τούτον ειλικρινή».325 Μια σημαντική 

λεπτομέρεια, γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες σημείωναν κάποιες μαρτυρίες ως 

ανεπιβεβαίωτες ή αναξιόπιστες και παρ’ ότι ήταν επιβαρυντικές για την Αριστερά δεν 

λαμβάνονταν υπ’ όψιν. Επιπλέον, ο Λάμπρου παραδόθηκε αυτοβούλως και δεν 

διαπραγματεύτηκε τη ζωή ή την ελευθερία του για να ομολογήσει κάτι που του 

υπέβαλαν. Όσοι παραδίδονταν ή προέβαιναν σε δήλωση μετανοίας δεν είχαν καμία 

ενόχληση και για αυτό τον λόγο το ΚΚΕ τους χαρακτήριζε «πουλημένους». 

3.2. Οι ομολογίες Στακτόπουλου και οι μάρτυρες 

Ομολογία της 1ης Οκτωβρίου  

Στην πρώτη του κατάθεση ο Στακτόπουλος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε 

με κάποιον Κισσό, που του έδωσε οδηγίες για την άφιξη του Πολκ. Την Παρασκευή 

εβρισκόμενος στο «Μεντιτερανέ», ειδοποιήθηκε από τον συνάδελφο Σταυρίδη πως τον 

αναζητούσε η Μάμας, η οποία του σύστησε τον Πολκ, με τον οποίο κάθισαν αργότερα 

στο καφενείο «Αστόρια» έως τις 00.30 με 01.00 μεταμεσονύκτια και το Σάββατο έλαβε 

νέες οδηγίες από τον Κισσό για το ταξίδι στο Μάρκο: «Ο Πολκ θα φύγει απόψε. Στις 

20.00-20.30 να βρίσκεσαι στο «Λουξεμβούργο», να τον βάλεις στην βάρκα Αγ. 

Νικόλαος». Στις 21.00 ο Πολκ έφτασε με ταξί και 45 λεπτά ή μια ώρα μετά ήρθε η 

βάρκα με τον Μουζενίδη. Στο Κέντρο «Παπαρούνα» επιβιβάστηκαν ο Βασβανάς και 

ένας άγνωστος. Κάποια στιγμή ο Μουζενίδης είπε: «Πες του ότι για να μη δει την 

κατεύθυνση θα του δέσουν τα μάτια». Ο Πολκ συμφώνησε. Μετά από πέντε λεπτά 

όταν ο Μουζενίδης είπε πως για λόγους ασφαλείας θα του έδεναν τα χέρια και τα 

πόδια. Πάλι δεν έφερε αντίρρηση λέγοντας: «Και τυφλός ακόμη ας φτάσω εκεί που 

πρέπει να φτάσω. Βαίνουμε προς τον προορισμό μας... Πέντε – δέκα λεπτά μετά σε 

απόσταση ενός μιλίου από την ακτή άκουσα έναν πυροβολισμό να σφυρίζει δίπλα μου, 

σηκώθηκα αμέσως και είδα τον Πόλκ να κουλουριάζεται προς τα κάτω. Τον 

πυροβολισμό έριξε ο Μουζενίδης. Ήταν ξαφνικό. Ο Πόλκ δεν είπε ούτε ωχ, ούτε 

σφάδαζε». Ο Μουζενίδης τον έψαξε, πήρε κάτι χαρτιά και έδωσε στο Στακτόπουλο την 

ταυτότητα και ένα ημερολόγιο της Παναμέρικαν. Τον αποβίβασαν στην ακτή και ο 

                                            
325 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Κωστής Λάμπρου, 17 -23 Αυγούστου 1948, 1 Σεπτεμβρίου 1948, Υποδ/νσις 

Γενικής Ασφαλείας Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθ. Φ. 99996 25 Αυγούστου 1949.  
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Βασβανάς του είπε: «Αυτά που σου έχωμεν δώσει θα τα ταχυδρομήσεις προς το 3ο 

Α.Τ. Τσιμουδιά δεν θα βγεί από το στόμα σου διότι η ίδια τύχη περιμένει και σένα […] 

Έως ότου βγήκα το πτώμα ήταν εντός της βάρκας. Όσο απομακρυνόμουν δεν άκουσα 

γδούπο ή παφλασμό στην θάλασσα». Πήγε στη Μακεδονία και στις 05.00 – 05.30 το 

πρωί έφυγε για το σπίτι του. Το απόγευμα παρεκάλεσε τη μητέρα του να γράψει σε ένα 

φάκελο ‘Προς το 3ο Α.Τ.  ενταύθα’. «Προ της λέξεως ‘το’ έγραψα εγώ τον αριθμόν 

‘’3ον’’», δήλωσε, ενώ «παρατήρησε και ανενδοιάστως αναγνώρισε τον φάκελο», που 

του υπεδείχθη από τον Πουλαντζά. Όσον αφορά την ταχυδρόμηση του είπε: «Την 

πρωΐαν της επομένης Δευτέρας […] εις την στάσιν Λευκού Πύργου, έθεσα εντός του 

φακέλου την ταυτότητα και το ημερολόγιο της Παναμέρικαν, τον έρριψα εις το έξω 

του παραρτήματος Τ.Τ.Τ. γραμματοκιβώτιον χωρίς να επιθέσω επ΄ αυτού 

γραμματόσημον και εν συνεχεία μετέβην εις το σπίτι μου».326 

Στο σημείο αυτό η κατάθεση διεκόπη, λόγω του προκεχωρημένου της ώρας και 

συνεχίστηκε τη 2α Οκτωβρίου.  

Το απόγευμα της 10ης Μαΐου, στο «Μεντιτερανέ» γύρω στις 18.00, είδε τη 

Μάμας. Την ρώτησε για τα πρόσωπα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή ο Πολκ. Του 

απάντησε «αγγλιστί ’έξυπνε’ και επιχείρησε να φύγη […] σχεδόν τρέχοντας 

απεμακρύνθη […] Ουδεμία μου μένει αμφιβολία ότι η Μάμας εμεσολάβησε δια τας 

επαφάς του μετά των διαφόρων προσώπων προς μετάβασιν εις τον Μάρκον». Το βράδυ 

της 14ης Μαΐου, στο «Μεντιτερανέ», τη ρώτησε: «’τι γίνεται εδώ, το σπίτι μου 

ετινάχθηκε στον αέρα’, υποννοών τον φόνο του Πόλκ, αύτη δε μου απήντησεν ’όλα θα 

διορθωθούν’ και έσπευσε να αναχωρήσει». Εν ολίγοις, προσπάθησε να ενοχοποιήσει 

τη Μάμας ότι γνώριζε για την εκτέλεση του Πολκ. Το Σάββατο όταν είχε 

γνωστοποιηθεί η εξαφάνιση, βρήκε τη Μάμας στο «Κοσμοπολίτ» και τη ρώτησε αν  

γνώριζε κάτι για τον Πολκ. Εκείνη του απάντησε: «Ούτος πάει εις τους αντάρτας και 

είναι ένα τάγμα από πίσω του». Όσον αφορά το ταξίδι του στην Αθήνα, είπε πως 

πραγματοποιήθηκε για λόγους προσωπικούς, να συναντήσει την κα Μίχα και 

επαγγελματικούς για να πάρει κάποια αύξηση από την Ελευθερία, όπου εργαζόταν. 

Αδυνατούσε να εξηγήσει γιατί δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Μάμας για μια 

μπύρα, στις 7 Μαΐου, στο «Όλυμπος Νάουσα». Σε ερώτηση, γιατί το Σάββατο, ενώ 

είχαν ραντεβού με τον Πολκ στο «Μεντιτερανέ» δεν συζήτησαν εκεί, αλλά τον 

                                            
326 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ2, Έκθεσις Εξετάσεως, Μάρτυρος Γρηγόριος Στακτόπουλος, Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 1948. 
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ακολούθησε στην Κομνηνών, ο Στακτόπουλος απάντησε ότι δεν είχε δώσει σημασία σε 

εκείνο το ραντεβού. Επίσης, δεν μπορούσε να εξηγήσει, για ποιό λόγο έδωσε στη 

μητέρα του να γράψει το φάκελο. Ήταν πολλά που δεν μπορούσε να εξηγήσει. 

Θεώρησε, ότι θα βοηθούσε ένα συνάδελφο δημοσιογράφο και πως τον χρειαζόταν 

επειδή γνώριζε αγγλικά. Δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί δεν προειδοποίησε τον Πολκ 

στα αγγλικά, όταν είδε το Μουζενίδη, τον οποίον γνώριζε «ως πρόσωπον συνωμοτικόν 

και του ενεποίησεν φόβον».327 Αυτό ήταν ένα καίριο σημείο, γιατί ο Στακτόπουλος θα 

έπρεπε να παραδεχθεί ότι ο Μουζενίδης θα τον καταλάβαινε, καθώς γνώριζε αγγλικά 

και επιπλέον δεν προτίθετο να προειδοποιήσει τον Πολκ ενάντια σε μια κομματική 

εντολή.  

Η αντιπαράθεση με την Έλεν Μάμας  

Τις επόμενες τρεις ημέρες, 3-5 Οκτωβρίου, η Μάμας και ο Στακτόπουλος, 

εξετάστηκαν κατ’ αντιπαράσταση. Η Έλεν, προφασιζόμενη ότι δεν μιλά ελληνικά, 

προσήλθε με διερμηνέα. Δημιουργήθηκε σύγχυση, καθώς είχε αρνηθεί ότι την 

Παρασκευή δέχθηκε δυο τηλεφωνήματα στο «Όλυμπος Νάουσα», κάτι που ωστόσο 

τόνισαν οι Πρόουμ, Κρόσμπι και Μάτσεν, που παρευρίσκονταν στο γεύμα.328 

Βρισκόταν ήδη σε δύσκολη θέση, αφού έως τις 15 Αυγούστου είχε αποκρύψει ότι το 

απόγευμα της Παρασκευής 7 Μαΐου, πήγε στο γραφείο του συνταγματάρχη Καλλιγέρη, 

ζητώντας να μάθει «εάν μπορούσε να μεταβεί μόνη π.χ. στον Χορτιάτη και αν υπήρχαν 

εκεί αντάρτες».329 Εάν η Μάμας είχε προηγούμενη επαφή με τους αντάρτες δεν θα 

απευθυνόταν στον Καλλιγέρη. Αυτό όμως δεν απέκλειε να γνώριζε πως ο 

Στακτόπουλος είχε τέτοιες επαφές και να του ζήτησε να μεσολαβήσει για τον Πολκ. 

Ήταν μια δύσκολη ημέρα η 3η Οκτωβρίου, καθώς η Έλεν ενώπιος ενωπίω, με τον 

Στακτόπουλο αρνήθηκε ότι την Παρασκευή στο «Μεντιτερανέ» ζήτησε μέσω του 

δημοσιογράφου Σταυρίδη να δει τον Γρηγόρη: «Δεν ενθυμούμαι να ειδοποίησα τον 

                                            
327 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ2, Έκθεσις Εξετάσεως, Μάρτυρος Γρηγόριος Στακτόπουλος, Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 1948. 
328 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 1948. 
329 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος Μιχαήλ Καλλιγέρης Θεσσαλονίκη, 14 Αυγούστου 1948, Μετά την πρώτη της συνάντηση με 

τον Πόλκ, την Παρασκευή 7 Μαΐου, στις 14.45, η Μάμας πήγε το απόγευμα, στο γραφείο του Μ. Καλλιγέρη, ζητώντας πληροφορίες για τυχόν 

στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Κρούσια, όπως για το «εάν θα μπορούσε να μεταβεί μόνη εκτός Θεσσαλονίκης π.χ. στον Χορτιάτη και αν υπήρχαν 

εκεί αντάρτες». Ο  Καλλιγέρης της είχε πει ότι θα ήταν τρέλα, αλλά εκείνη απάντησε πως την ενδιέφερε πολύ μια επαφή με συμμορίτες. Στις 16 

Αυγούστου η Μάμας υποστήριξε ότι δεν θυμόταν ποια ακριβώς ημέρα έγινε η συνάντηση με τον συνταγματάρχη και αρνήθηκε ότι υπήρξε κάποια 

συζήτηση για το ότι επιθυμούσε να έρθει σε επαφή με αντάρτες. Τελικά σε κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση των δυο, αναγκάστηκε να παραδεχτεί την 

συζήτηση, αλλά είπε ότι έγινε «υπό τύπον αστειότητος»,  & ΓΑΚ,  KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν 

Μάμας, Θεσσαλονίκη, 16 Αυγούστου 1948.  
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Στακτόπουλον δια του Σταυρίδη όπως με συναντήσει». Η επομένη ημέρα ήταν 

βασανιστική στην κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση με το Σταυρίδη, ο οποίος δήλωσε ότι 

«παρηκολούθουν μετ’ άλλων δημοσιογράφων μεταξύ των οποίων ο Στακτόπουλος και 

η Μάμας τας εργασίας της Βαλκανικής Επιτροπής. Μετά τη λήξη είδα την Μάμας να 

μου λέγει ‘είναι ακόμη επάνω ο Γρηγόρης;’ Απάντησα καταφατικά και μου προσέθεσε 

‘πες του σε παρακαλώ να κατέβει κάτω τον θέλει ο Πόλκ’. Είδα τον Στακτόπουλο, του 

είπα ότι τον ζητούν κάτω και ανεχώρησα». Η Μάμας βρέθηκε εκτεθειμένη για άλλη 

μια φορά και άλλαξε θέμα: «Ουδέποτε είδον τον Πολκ να παρακολούθησε την 

Βαλκανική Επιτροπή. Ουδέποτε εκάλεσα τον Στακτόπουλο δια να συναντήσει τον 

Πόλκ. Ουδέποτε απεκάλεσα τον Στακτόπουλο, Γρηγόρη, διότι δεν εγνώριζα το κύριο 

όνομά του. Τα λεχθέντα του Σταυρίδη είναι αναληθή. Δεν γνωρίζω δια ποίους λόγους 

καταθέτει τα ανωτέρω. Ίσως είναι φίλος του Στακτόπουλου».330 Εκ των πραγμάτων, 

ήταν αδύνατον ο Πολκ να ζητούσε να δει το Στακτόπουλο εάν δεν είχε προηγηθεί 

σχετική ενημέρωση από τη Μάμας ή μέσω κάποιου συνδέσμου από την Αθήνα. Ο 

Σταυρίδης δεν είχε λόγο να πει ψέματα υπέρ ενός κατηγορούμενου προς τον οποίο 

έτρεφε αντιπάθεια και τον χαρακτήρισε κομμουνιστή. Θα μπορούσε να ξεμπλέξει 

λέγοντας ‘δεν θυμάμαι’. Ωστόσο, επανέλαβε τα ίδια και στη δίκη.331 Την 4η Οκτωβρίου 

η Μάμας διεσώθη με τη συνδρομή των δημοσιογράφων Βογιατζή, Ιωαννίδη και 

Βουτυρά, ο τελευταίος της κομμουνιστικής Λαϊκής Φωνής, που διέψευσαν τα λεγόμενα 

του Στακτόπουλου. Ο Βουτυράς αρνήθηκε ότι την εβδομάδα του Πάσχα έξω από τον 

κινηματογράφο «Ελληνικό» ρώτησε τον Στακτόπουλο ‘πότε θα επιστρέψει η Μάμας 

από το ταξίδι’. Τον δε Στακτόπουλο απλώς τον γνώριζε και ουδέποτε τον είδε έξω από 

το «Ελληνικό» γιατί από εκεί είχε να περάσει από το 1946!332 

Ομολογία της 14ης Οκτωβρίου   

Στη δεύτερη κατάθεσή του ο Στακτόπουλος μίλησε για το ταξίδι στην Αθήνα  

(27- 30/3/48). Στις 23 Μαρτίου του τηλεφώνησε κάποιος Βαγγέλης και ζήτησε να 

συναντηθούν την επομένη ημέρα στις 20.00. Αντ’ αυτού βρήκε το Βασβανά, ο οποίος 

του είπε: «Κατόπιν εντολής του κόμματος, πρέπει εντός των ημερών της εβδομάδος 

αυτής να φύγεις για την Αθήνα όπου θα δώσεις μια επιστολή και θα γνωρίσεις έναν 

                                            
330 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 3 – 4 και 5 Οκτωβρίου 1948. 
331 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων της 12-21 Απριλίου 1949, 

σ. 34. 
332 ΓΑΚ,  KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Κληθέντες σε κατ΄ αντιπαράσταση Μάρτυρες, 

Θεσσαλονίκη,  4 Οκτωβρίου 1948.  
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αμερικανό, ο οποίος θα έλθη εις την Θεσσαλονίκην δια περαιωθεί εις τον Μάρκον». Το 

ταξίδι ορίστηκε για το Σάββατο. Του έδωσε 400.000 δρχ. για τα έξοδα και 

ξαναβρέθηκαν την Παρασκευή. Ο Βασβανάς του έδωσε έναν φάκελο για τον Γιάννη, 

που θα τον περίμενε την Κυριακή στις 10.00-10.30 στην πλατεία Συντάγματος, σε ένα 

τηλεφωνικό θάλαμο, κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Ζαβορίτου». Θα αντάλλασσαν ένα 

συνθηματικό διάλογο: «Γειά σου Αθήνα-Γειά σου Θεσσαλονίκη». Θα του έδιδε την 

επιστολή και εκείνος θα του γνώριζε τον Αμερικανό. Το Σάββατο ταξίδεψε στην 

Αθήνα και την Κυριακή το πρωί συνόδευσε την κ. Μίχα στην εκκλησία. Στις 10.00 

ακριβώς συνάντησε τον καλοντυμένο νεαρό στο Σύνταγμα, αντάλλαξαν τα συνθήματα 

και παρέδωσε την επιστολή του Βασβανά. Κάθισαν στου Ζαβορίτου, όπου γύρω στις 

12.00 έφτασε ο Πολκ. Ο Στακτόπουλος τον βεβαίωσε ότι όλος ο μηχανισμός του ΚΚΕ 

θα ετίθετο στη διάθεσή του. Τη Δευτέρα τελείωσε τις δουλειές του στην Αθήνα και την 

Τρίτη επέτρεψε στη Θεσσαλονίκη. Ενημέρωσε τον Βασβανά και την Τρίτη 4 Μαΐου 

του τηλεφώνησε ένας Νίκος, που τον πληροφόρησε για την άφιξη του Αμερικανού. Σε 

νέα συνάντηση την Πέμπτη ο Νίκος του είπε να συναντήσει τον Πολκ. Την Παρασκευή 

τηλεφώνησε στις αεροπορικές εταιρείες για να μάθει αν είχε αφιχθεί. Πήγε στο 

«Μεντιτερανέ» και παρακολούθησε τις εργασίες της Βαλκανικής Επιτροπής. 

Επιβεβαίωσε πως ο Πόλκ είχε αφιχθεί.333 Στις 17.30, τον αναζήτησε στο «Αστόρια»334 

και τον ενημέρωσε ότι είχαν γίνει οι προετοιμασίες για το ταξίδι στον Μάρκο. 

Συμφώνησαν να συναντηθούν αργότερα στο «Μεντιτερανέ», όπου διημείφθη ο 

διάλογος με τον Σταυρίδη και τη Μάμας, όταν του σύστησε τους Αμερικανούς. Εκείνος 

προσποιήθηκε πως δεν γνώριζε τον Πολκ και έφυγε στις 19.00.335 Πήγε στη 

Μακεδονία, στις 20.00 συνάντησε τον Νίκο, επέστρεψε στο γραφείο και τηλεφώνησε 

στη Μάμας για να μάθει τα ονόματα των Αμερικανών. Αργότερα συνάντησε τον Πολκ, 

κάθισαν στο «Αστόρια» έως τα μεσάνυκτα. Στη 01.00 μετά τα μεσάνυκτα στην 

Πλατεία Αριστοτέλους συνάντησαν τον Βασβανά, ο οποίος εξήγησε στον Πολκ ότι θα 

αναχωρούσαν την επομένη και πως θα του έδιναν εκείνοι φωτογραφική μηχανή. Ο 

Στακτόπουλος συνόδεψε τον Πολκ στο ξενοδοχείο και συμφώνησαν να συναντηθούν 

την επομένη το πρωί στο «Μεντιτερανέ». Ακολούθως, αναίρεσε μέρος όσων είπε την 

                                            
333 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ2, Έκθεσις Εξετάσεως, Μάρτυρος Γρηγόριος Στακτόπουλος, Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 1948. 
334 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Εξέτασις Μάρτυρος, Θωμάς Σάμου, Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου, 1948 & Ένορκος Εξέτασις 

Μάρτυρος, Ιωάννης Νάνου, Θεσσαλονίκη, 5 -6  Νοεμβρίου 1948, Στην κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση, που ακολούθησε με τους 

ξενοδοχοϋπαλλήλους ο Στακτόπουλος αναγνώρισε τον Σάμο ως τον υπάλληλο που τον μετέφερε δια του ανελκυστήρα, ενώ όταν έφευγε 

διασταυρώθηκε στην σκάλα του ξενοδοχείου με τον  Βασίλειο Κυριακόπουλο, οι οποίοι όμως δεν ενθυμούντο το συμβάν, γιατί τότε δεν γνώριζαν 

τον κατηγορούμενο για να συγκρατήσουν την φυσιογνωμία του. 
335 Αυτό ήταν αδύνατον γιατί οι Πόλκ, Πρόουμ, Μάτσεν, Κρόσμπι και Μάμας συναντήθηκαν στο «Μεντιτερανέ» στις 19.30.  
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1η Οκτωβρίου: «Δεν είναι αληθές ότι η Μάμας μου είπεν ότι ο Πόλκ ήθελε να μεταβή 

εις συνάντησιν του Μάρκου, ότι ήτο εφοδιασμένος με συστατικάς επιστολάς, ότι θα 

έπρεπε να τον βοηθήσωμε να πραγματοποιήσει το σχέδιον του κι εις ερώτησιν μου 

‘πως θα βοηθούσα’ απάντησε, ‘κάνοντας τον διερμηνέα στην κατάλληλη στιγμή’. Όλα 

αυτά είναι ψευδή, τα κατέθεσα δε εις την προηγουμένην κατάθεσιν διότι ήθελα να 

εξαναγκάσω την Μάμας να καταθέση πάν ό,τι γνωρίζει επί της υποθέσεως Πόλκ. Δεν 

έχω στοιχεία επί τη βάση των οποίων να κρίνω ότι η Μάμας γνωρίζει επί της 

υποθέσεως αυτής, αλλά με διαφόρους σκέψεις καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα 

γνωρίζει. Πάντα τα άλλα […] είναι αληθή».336 

Στην πρώτη κατάθεση είπε ότι από τις 14.00 είχε αναχωρήσει από την 

εφημερίδα, πήγε στο σπίτι του και επέστρεψε στη Μακεδονία στις 19.00, ενώ στη νέα 

κατάθεση υποστήριξε ότι βρισκόταν συνεχώς στην εφημερίδα. Στις 16.00 του 

τηλεφώνησε ο Βασβανάς και του είπε να βρίσκεται στο «Λουξεμβούργο» στις 20.00-

20.30, για να φύγει από εκεί με τη βάρκα «Αγ. Νικόλαος» και να κάνει τον 

μεταφραστή. Στις 17.00 έδωσαν ραντεβού με τον Πολκ στο «Λουξεμβούργο» και στις 

οκτώ είχε φτάσει στον προορισμό του. Ψιχάλιζε και υπήρχαν λίγοι θαμώνες. Στην νέα 

κατάθεση ο πυροβολημένος Πολκ μούγκρισε ψυχορραγώντας. Επίσης, ο Μουζενίδης 

τον ρώτησε αν έχει μητέρα και του συνέστησε να γράψει εκείνη το φάκελο. Ο 

Στακτόπουλος, προσέθεσε ότι την τρίτη ή τέταρτη ημέρα του φόνου τού τηλεφώνησε 

κάποιος Βύρων και τον απείλησε ότι αν άνοιγε το στόμα του θα τού τίναζαν το σπίτι 

στον αέρα. Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι την εντολή για την δολοφονία έδωσε η 

Κομινφόρμ και πως τον χρησιμοποίησαν για να προσελκύσουν τον Πολκ για να 

επιτύχουν το σκοπό τους, τον οποίο εκείνος δεν γνώριζε. Τέλος, για τη διαγραφή του 

από το ΚΚΕ τον Οκτώβριο του 1946, είπε: «Αύτη ήτο εικονική και γι’ αυτό την 

εδημοσίευσε η Λαϊκή Φωνή. Ο κομματικός υπεύθυνος της Λαϊκής Φωνής, Κανάκης, 

μου συνέστησε ν’ αναλάβω εργασίαν εις αστικήν εφημερίδα».337 Η νέα κατάθεση του 

Στακτόπουλου είχε περισσότερα στοιχεία αλήθειας, αλλά όχι όλα. Ακολούθως, 

κλήθηκαν αρκετοί μάρτυρες, προκειμένου να διασταυρωθούν όσα υποστήριξε ο 

κατηγορούμενος. 

 

                                            
336 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ2, Έκθεσις Εξετάσεως, Μάρτυρος Γρηγόριος Στακτόπουλος, Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 1948. 
337 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Κληθέντες σε κατ΄ αντιπαράσταση Μάρτυρες, 

Θεσσαλονίκη,  4 Οκτωβρίου 1948. 
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Η Μαρία Μίχα: Το ταξίδι στην Αθήνα   

Στις δυο καταθέσεις ο Στακτόπουλος, είχε αναφερθεί σε συνάντηση που είχε με 

την Μαρία Μίχα, την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών στην Αθήνα. Ακολούθησε 

κλήτευση της κ. Μίχα, η οποία κατέθεσε ότι ο Γρηγόρης την ενημέρωσε για το ταξίδι 

και το απόγευμα του Σαββάτου 27 Μαρτίου, συναντήθηκαν στο ζαχαροπλαστείο 

«Ζαβορίτη». Από εκεί πήγαν σε ένα εστιατόριο στο Παγκράτι, όπου κάθισαν έως τις 

22.00 μ.μ. το βράδυ. Την επομένη στις 10.30-11.00 το πρωί μετέβησαν στην Καθολική 

εκκλησία, όπου παρακολούθησαν τη λειτουργία. Πέρασαν το υπόλοιπο της ημέρας στο 

Φάληρο και επέστρεψαν γύρω στις 22.00 μ.μ.. Συναντήθηκαν το απόγευμα της 

Δευτέρας στο κέντρο «Πικαντίλλυ», για λίγο, γιατί εκείνος είχε κάποια εργασία, 

ξαναβρέθηκαν στο ίδιο σημείο την Τρίτη το πρωί και τον αποχαιρέτησε στα γραφεία 

της αεροπορικής εταιρείας ΕΛΛ.ΑΣ. Η Μίχα διέψευσε τον ισχυρισμό του 

Στακτόπουλου ότι την Κυριακή την άφησε στην εκκλησία και ξανασυναντήθηκαν στις 

13.00 μ.μ.. Της είπε πως ο λόγος για τον οποίο ταξίδεψε στην Αθήνα  ήταν για να την 

αποχαιρετήσει, καθώς εκείνη θα αναχωρούσε στην Ιταλία.338 Προφανώς ο 

Στακτόπουλος δεν πήγε στην Αθήνα για να συναντήσει τη Μίχα. Βάση του καταλόγου 

επιβατών της αεροπορικής εταιρείας ΤΑΕ, βρισκόταν στην Αθήνα μεταξύ 27ης και 30ης 

Μαρτίου και διέμενε στο ξενοδοχείο «Ρόδος».339 Σημειωτέον, ότι οι Βασβανάς και 

Μουζενίδης του έδωσαν χρήματα για το ταξίδι, χωρίς να έχουν διασφαλίσει 

προηγουμένως τη συνάντηση με τον Πολκ! 

Σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση  

Το ότι η Μάμας εκκλήθη να καταθέσει έξι φορές (17-18/5, 15/8, 3-4-5/10), 

καθιστούσε φανερό, ότι η αστυνομία τη θεωρούσε άμεσα εμπλεκόμενη στην υπόθεση 

και εκείνη με τις καταθέσεις της φρόντισε να ενισχύσει αυτή την αντίληψη. Στις 17 και 

18 Μαΐου αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε με τον Μάτσεν και στην επαφή της με 

την Ρέα, το τριήμερο μετά την ανεύρεση του Πολκ, όταν μοιράστηκαν το ίδιο δωμάτιο 

στο «Κοσμπολίτ». Η Έλεν συνάντησε τον Πολκ, το μεσημέρι και το βράδυ της 

Παρασκευής. Με τον Μάτσεν τον αναζήτησαν την Κυριακή το πρωί. «Στην  

συνάντηση αυτή ο Μάτσεν μου είπε ότι τηλεφώνησε στο «Αστόρια» και του είπαν ότι 

ο Πολκ έφυγε την Κυριακή στις 08.00 το πρωί και ανεμένετο να επιστρέψει το βράδυ. 

                                            
338 ΓΑΚ,  KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Μαρίας Μίχα, Θεσσαλονίκη, 18 – 19 Νοεμβρίου 1948, Ο σύζυγός της, 

Νικόλαος Μίχας ήταν πρόξενος στο Μπάρι.  
339 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ1, Technical and Aeronautical Exploitations Co LTD, Αριθ. Εισιτηρίου 97396. 
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Την επομένη και μεθεπομένη ο Μάτσεν τηλεφώνησε στο «Αστόρια» και του είπαν ότι 

δεν επέστρεψε. Την Τετάρτη είχε έρθει από την Αθήνα η σύζυγος του. Από την Ρέα 

άκουσε, πως ο Πολκ «επροτίθετο να μεταβεί πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά στην 

Καβάλα».340 Όταν η Ρέα έμαθε ότι βρέθηκε ο Πολκ, ρώτησε κλαίγοντας: «δύνασθαι να 

μου πείτε εάν το έγκλημα το έκαναν εθνικισταί;» αυτός απάντησε αρνητικά. Εκείνη 

την ημέρα η Ρέα, της ανέφερε: «Προτού φύγει ο Πόλκ για Θεσσαλονίκη της έδωσε την 

ταυτότητα του και της είπε να την κρατά διότι ίσως να πεθάνει» και πως ο Πόλκ 

επεδίωκε να έρθει σε επαφή με κομμουνιστές στην Αθήνα.341 

Στις 3 Οκτωβρίου, εκκλήθη σε κατ’ αντιπαράσταση κατάθεση με τον 

Στακτόπουλο και χαρακτήρισε ψεύδη τους ισχυρισμούς του ότι τον συνάντησε τη 

Δευτέρα 10 Μαΐου στις 18.00 στο «Μεντιτερανέ». Αργότερα ο Στακτόπουλος 

παραδέχθηκε πως εψεύδετο για τις συστατικές επιστολές που δήθεν είχε ο Πολκ, αλλά 

όχι και για τη συνάντηση της Δευτέρας.342 Ο Στακτόπουλος ήταν ανένδοτος για τη 

συνομιλία που είχε με τη Μάμας το Σάββατο 16 Μαΐου, όταν της ζήτησε πληροφορίες 

για τον Πολκ. Εκείνη υποτίθεται απάντησε: «Είναι στους αντάρτες και έχει πίσω του 

ένα τάγμα». Στην κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή τους η Μάμας αρνήθηκε πεισματικά 

αυτό τον διάλογο.343 Η Έλεν προσπάθησε να διαψεύσει ότι είχε συχνές και φιλικές 

επαφές με τον Ντάνιελ Θράπ, αν και οι σερβιτόροι κατέθεσαν το αντίθετο: «Ο Θράπ 

έκανε παρέα με την Μάμας και τον μνηστήρα της Ζώτον […] Ο δημοσιογράφος Θράπ 

[…] όταν ευρίσκετο εις Θεσσαλονίκην συναναστρέφετο την Μάμας πάντα».344 Επίσης, 

η Έλεν είχε ήδη καταθέσει, ότι η Ρέα για πρώτη φορά μίλησε για απειλητικά 

τηλεφωνήματα που είχε δεχθεί ο Πολκ μετά τη συνάντησή της με τον Χατζηαργύρη, 

τον οποίο συνάντησε στα μέσα Αυγούστου έξω από το «Μεγάλη Βρετανία» μάλλον όχι 

τυχαία, όπως υπονόησε.345  

 

                                            
340 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 1948, Η Ρέα, προφανώς για να 

μην δείξει ότι είχαν τσακωθεί, της είπε ότι επέστρεψε με τον σύζυγό της, από την οικία Δρόσου κάτι που διέψευσε ο πατέρας της Ματθαίος, ο 

οποίος είπε ότι τηλεφώνησαν στο φιλικό σπίτι για να πάει να την πάρει ο Πόλκ, αλλά εκείνη είχε ήδη φύγει και μετά από λίγο επέστρεψε μόνη της. 
341 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 1948. 
342 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 3 – 4 και 5 Οκτωβρίου 1948. 
343 Εκ των υστέρων στο δικαστήριο, ο Στακτόπουλος παραδέχθηκε ότι και αυτό περί τάγματος ανταρτών ήταν ψευδές. 
344 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Εξέτασις Μάρτυρος Θεοχάρης Παπαδόπουλος, Εξέτασις Μάρτυρος Βασίλειος Βασιλειάδης, Θεσσαλονίκη, 19 

Αυγούστου 1948. 
345 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος δια Διερμηνέος Έλεν Μάμας, Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 1948, «Μου 

προκάλεσε εντύπωση γιατί δεν γνώριζα τότε ότι οι γραφολόγοι είχαν αποφανθεί ότι η μητέρα του (Στακτόπουλου) έγραψε τον φάκελο». 
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Σερβιτόροι και εστιάτορες  

Αστυνομία και ανακριτές αναζητούσαν, τα πρόσωπα με τα οποία είχε έρθει σε 

επαφή ο Πολκ κατά τη διήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, εξετάστηκαν, 

σερβιτόροι και εστιάτορες, προκειμένου να διαπιστώσουν που έλαβε το τελευταίο 

γεύμα, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή Ηλιάκη. 

Απαρατήρητος πέρασε ο Πολκ από το καφενείο «Αστόρια». Οι ξένοι, ήταν 

πολλοί εκείνη την περίοδο και ουδείς σερβιτόρος αντελήφθη τον Πολκ να κάθεται 

μόνος ή με παρέα, ούτε παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις, γιατί δεν τους ενδιέφερε.346 Η 

αστυνομία ερεύνησε εάν το περιβόητο πιάτο με αστακό μπορεί να είχε σερβιριστεί 

κάπου αλλού. Στου «Φλώκα» δεν είχε μαγειρευτεί τέτοιο γεύμα στις 8 ή στις 9 Μαΐου. 

Ο υπεύθυνος του «Όλυμπος Νάουσα», ερωτηθείς εάν ο Πολκ γευμάτισε εκεί το 

Σάββατο παρέπεμψε στον σερβιτόρο Πλιάκα, που είχε την επαφή με τους πελάτες.347 Ο 

Κωνσταντίνος Πεντικλής διαβεβαίωσε ότι ουδείς ξένος μόνος ή με παρέα επισκέφτηκε 

το παραθαλάσσιο κέντρο του, ούτε τα γειτνιάζοντα κέντρα «Λουτράκι» και 

«Φλώρια».348 Μια πανομοιότυπη μαρτυρία του εστιάτορα Παύλου Ιωσηφίδη άφησε την 

αστυνομία στο σκοτάδι.349 Την κατάσταση ξεκαθάρισε ο ιδιοκτήτης του «Ντοβίλ»: «Τα 

εξοχικά εστιατόρια δεν παρασκευάζουν αστακό, διότι λόγω της τιμής του δεν 

διατίθεται εύκολα. Μόνο τα κέντρα πολυτελείας παρασκευάζουν». Ο εστιάτορας 

γνώριζε τον Στακτόπουλο, αλλά ουδέποτε αυτός πήγε στο μαγαζί του και το επίμαχο 

διάστημα ουδείς ξένος ή δημοσιογράφος παρακάθισε στο κέντρο του.350 Ο Μάρκος 

Πολυκανδριώτης, σερβιτόρος του «Λουξεμβούργου», του παραλιακού κέντρου στο 

οποίο φέρεται να γευμάτισε το θύμα, δεν είχε σκοπό να επιβεβαιώσει την ομολογία του 

Στακτόπουλου. Γνώριζε τον έλληνα δημοσιογράφο, αλλά δεν θυμόταν να έχει 

επισκεφτεί το κέντρο, το βράδυ της 8ης Μαΐου, είτε μόνος, είτε συνοδευόμενος. Δεν 

θυμόταν εκείνο το βράδυ να έχουν στρώσει τραπέζια κοντά στη θάλασσα, ούτε να 

παρασκεύασαν αστακό. Ήταν προφανές πως όταν έλεγε «δεν θυμάμαι» δεν εννοούσε 

«ξέχασα», αλλά δεν συνέβη. Στις 12 Νοεμβρίου, ο Στακτόπουλος σε κατ’ 

αντιπαράσταση εξέταση με τους σερβιτόρους του «Λουξεμβούργου», ερωτήθηκε ποιος 

                                            
346 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Δημήτριος Καφετζής, Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου, 1948 & ΓΑΚ,  KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, 

Εξέτασις Μάρτυρος, Σπυρίδων Τσάκος, Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου, 1948. 
347 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Εξέτασις Μάρτυρος Περικλής Κωνσταντίνου, & Πέτρος Τσούρης, Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 1948. 
348 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Κωσταντίνος Πεντικλής, Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 1948. 
349 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Παύλος Ιωσηφίδης, Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 1948. 
350 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Αριστείδης Μά(ι)ος, Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1948. 
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τους είχε σερβίρει: «Έχω την εντύπωσιν ότι […] είναι ο τέταρτος κατά σειρά» 

απάντησε ο Στακτόπουλος, υποδεικνύοντας τον Πολυκανδριώτη. Ο εστιάτορας 

συνέχισε να μη θυμάται, αλλά για καλό και για κακό είπε: «Δεν αποκλείεται και να 

συνέβη τούτο, αλλά να μην το ενθυμούμαι λόγω του πολύ κόσμου και γιατί έχει 

μεσολαβήσει πολύς καιρός […]».351 Πάντως, το εστιατόριο δεν σέρβιρε αστακό εκείνο 

το διάστημα. 

Στο πρόσωπο του Χρήστου Πραπήγα ο Στακτόπουλος αναγνώρισε το άτομο 

που σερβίρισε αυτόν και τον Πολκ το βράδυ της 7ης  Μαΐου στο καφενείο «Αστόρια». 

Εκείνος δεν τον θυμόταν: «Πιθανό να συνέβη, αλλά να μην έδινα ιδιαίτερη προσοχή 

και μάλιστα μετά πάροδον τόσου χρόνου».352  

Ουδείς εκ των στρατιωτών στην πύλη του αερονομείου, των σκοπών του 

«Αστόρια» και των περιπόλων στην παραλιακή, που είχαν υπηρεσία την 8ην και 9ην 

Μαΐου, αντελήφθησαν ή άκουσαν κάποιο πυροβολισμό προερχόμενο από τη θάλασσα, 

όπου υποτίθεται τελέστηκε η δολοφονία Πολκ. Επίσης, ουδέν περιστατικό 

καταγράφηκε στο δελτίο συμβάντων.353  

Οι αυτόπτες μάρτυρες της 8ης Μαΐου  

Ζητούμενο ήταν το πότε και με ποιους εθεάθη ο Πολκ το Σάββατο προ της 

εξαφανίσής του. Παρά το μυστήριο, με το οποίο περιέβαλαν ορισμένοι εκείνη την 

βραδιά, υπήρξαν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες. Γύρω στις 19.30- 20.00, ο σμηναγός 

Καρύδης και ο ανθυποσμηναγός Τακάς είδαν να κατεβαίνει βιαστικά τις σκάλες του 

«Αστόρια» ο Κωνσταντίνος Λούντζης, γνωστός για τα αριστερά φρονήματά του. Ο 

Λούντζης, βρισκόταν μεταξύ 3ου και 2ου ορόφου και οπωσδήποτε όχι στον 4ο, από όπου 

κατέρχονταν εκείνοι. Καθώς κινούνταν ύποπτα, η παρουσία του τους ξένισε, διότι είχε 

επαφές με πρόσωπα που παρακολουθούσε η υπηρεσία. Έτσι, φτάνοντας στο θυρωρείο, 

ρώτησαν τον φρουρό εάν είχε δει ένα άτομο με τα χαρακτηριστικά του. Τους έδειξε τον 

                                            
351 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Εξέτασις Μάρτυρος Μάρκος Πολυκανδριώτης, Εξέτασις Μάρτυρος Δημήτριος Αφεντουλίδης, Εξέτασις 

Μάρτυρος Αθανάσιος Αναστασιάδης, Εξέτασις Μάρτυρος Κων/νος Μαργαρίτης, Εξέτασις Μάρτυρος Λάζαρος Βουτ(ια)ρης, Θεσσαλονίκη, 12 

Νοεμβρίου 1948. 
352 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος Χρήστος Πραπήγας, Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 1948. 
353 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Εξέτασις Μάρτυρος, Πάγκαλος Καζάκης, Γεώργιος Τσαλίμας, Δημήτριος Νοταράς, Κωνσταντίνος 

Κωνσταντακέλος, Θεσσαλονίκη, 16 Αυγούστου 1948) - (Εξέτασις Μάρτυρος, Ηλίας Τουσάκης, Κωνσταντίνος Τσιμάρης, Γεώργιος Νεοφώτιστος, 

Βύρων Ιωαννίδης, Ιωάννης  Πάντος, Στέφανος Ζαλακώστας, Θεσσαλονίκη, 17 Αυγούστου 1948 & Εξέτασις Μάρτυρος, Βασίλειος Θεοχάρης, 

Εμμανουήλ Παπαστεφάνου, Γεώργιος Παρκοσίδης, Χρήστος Σαραντόπουλος, Πρόδρομος Σεφαλίδης, Παναγιώτης Χαϊδόπουλος, Θεσσαλονίκη, 

19 Αυγούστου 1948. 
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Λούντζη στο πεζοδρόμιο δίπλα στην είσοδο, να περιμένει κάποιον από το ξενοδοχείο. 

Έπειτα οι αεροπόροι έφυγαν.354 Ο σκοπός Καρδασιάδης επιβεβαίωσε ότι γύρω στις 

20.00 είδε να εξέρχεται από το ξενοδοχείο άγνωστος άνδρας περί τα τριάντα, με γκρί 

ρούχα και μαύρα σπαστά μαλλιά, τον οποίο υπέδειξε στον Τακά.355 

Ο Λούντζης, πρώην αεροπόρος, κρατήθηκε στην ασφάλεια επί ημέρες, καθώς η 

κατάθεσή του δεν ταίριαζε με εκείνες των άλλων μαρτύρων. Συμπτωματικά γνώριζε 

την αδελφή του Στακτόπουλου, Εύχαρη, από το ΄39. Θυμόταν με λεπτομέρειες για 

ποιους λόγους επισκέφτηκε το «Αστόρια» τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αλλά δε 

θυμόταν για το Σάββατο 8 Μαΐου, που ήταν πρόσφατο. Καθώς, τον είχαν δει στο 

ξενοδοχείο επιχείρησε να εξηγήσει την παρουσία του με πολλά «αν» και «ίσως». Ότι 

ίσως πήγε στον 4ο όροφο για να συναντήσει δυο φίλους του αεροπόρους.  Όχι, πάντως 

στο 2ο όροφο. «Εάν είχον ανέλθει στο ξενοδοχείο, ίσως να κατήλθον την κλίμακα 

βιαστικά […], πιθανόν κατά την έξοδον μου να εστάθην πλησίον της θύρας, προφανώς 

αναμένων την διέλευσιν συναδέλφου μου εντός».356 

Το Σάββατο 8 Μαΐου, μια παρέα καθόταν στο καφενείο «Αστόρια». Ο 

Δημήτριος Καλαμποκίδης, είδε «τον Πόλκ να βγαίνει από το ξενοδοχείο, μεταξύ 

22.30-22.40 (συνέπιπτε με την 1η κατάθεση του Νάνου), κρατώντας ένα μεγάλο 

κόκκινο φάκελο, τσακισμένο, περιέχοντα χαρτιά». Δεν είχε καπέλο ούτε γραβάτα και 

φορούσε καφέ σκούρο σακάκι χνουδωτό. Συνομίλησε για λίγο στο πεζοδρόμιο με έναν 

άνδρα, μάλλον αδύνατο, υψηλού αναστήματος, με σκούρα ενδυμασία, ρεπούμπλικα 

και γραβάτα του οποίου δεν είδε τα χαρακτηριστικά γιατί είχε στραμμένη την πλάτη. 

Είχε την εντύπωση ότι ο άνδρας βγήκε ακολουθώντας τον Πολκ, χωρίς να αποκλείει 

ότι μπορεί να περίμενε τον παθόντα εκτός ξενοδοχείου. Κατευθύνθηκαν στον 

τηλεφωνικό θάλαμο, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ο άνδρας πλησίασε τον Πολκ και 

διέσχισαν μαζί την Αγίας Σοφίας. Ο Καλαμποκίδης, αναγνώρισε το σακάκι του Πολκ, 

γιατί του είχε κάνει εντύπωση,357 αλλά δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον Στακτόπουλο, 

διότι δεν είχε δει τα χαρακτηριστικά του ατόμου με το οποίο συναντήθηκε ο Πολκ.358 

Αμέσως μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολκ, ο Καλαμποκίδης συζήτησε για όσα 

                                            
354 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Αριστοτέλης Τακάς, Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 1948 & Ευάγγελος Καρύδης, Θεσσαλονίκη, 

29 Μαΐου 1948. 
355 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Δημήτρης Καρδασιάδης, Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 1948. 
356 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Κωνσταντίνος Λούντζης, Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 1948. 
357 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Δημήτριος Καλαμποκίδης, Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 1948. 
358 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Δημήτριος Καλαμποκίδης, Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρου 1948. 
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είδε εκείνη τη βραδιά με τον φίλο του Ασημόπουλο, σκοπό στο «Αστόρια» από τις 

21.00–24.00 του Σαββάτου. Ο Ασημόπουλος, επανέλαβε όλες τις λεπτομέρειες της 

συζήτησης με τον Καλαμποκίδη.359 Έτσι ο Στακτόπουλος εκκλήθη εκ νέου στον 

ανακριτή, αυτήν τη φορά όχι ως εξεταζόμενος, αλλά ως κατηγορούμενος για συνέργεια 

στον φόνο.  

Η απολογία του κατηγορουμένου της 21ης Οκτωβρίου  

Στην απολογία του, παρουσία των συνηγόρων του Ιορδάνη Βαφειάδη και 

Νικολάου Βασιλικού, οι οποίοι είχαν μελετήσει όλες τις καταθέσεις, αποδέχθηκε όσα 

είχε πει προηγουμένως, αλλά με σημαντικές προσθαφαιρέσεις: «Την Τετάρτη 24 

Μαρτίου κατά την συνάντησιν μου όπισθεν του «Μεντιτερανέ» μετά του Βασβανά, 

ενεθυμήθην ήδη ότι παρίστατο και ο Μουζενίδης […] Όταν εις Αθήνας συνηντήθην 

[…] μετά του ‘Γιάννη’, ο τελευταίος μετά την έξοδόν του εκ του τηλεφωνικού 

θαλάμου μου είπεν ότι ο αμερικανός δεν ευρίσκετο τότε εις Αθήνας […] Δεν δύναμαι 

δε να δώσω ουδεμίαν εξήγησιν διατί κατά την προηγουμένην κατάθεσίν μου ανέφερον 

ότι συνηντήθημεν μετά του Πόλκ. Διαρκούσης της ομιλίας μου μετά του Γιάννη μου 

είπεν συν τοις άλλοις σχετικώς με το ταξείδι του Πόλκ προς τον Μάρκον ότι 

ενδιαφέρεται και ο Χατζηαργύρης, ο οποίος είναι φίλος του. Εκτός του Γιάννη ουδένα 

άλλον συνήντησα εις Αθήνας […]». Όταν επέστρεψε, ενημέρωσε τον Βασβανά ότι δεν 

συνάντησε τον Πολκ. Πρόσθεσε πως όταν ο Βύρων του τηλεφώνησε, τον απείλησε και 

του ζήτησε να συναντηθούν το ίδιο βράδυ στην οδό Σχολείων. Από εκείνον έμαθε ότι 

οι Βασβανάς και Μουζενίδης «ήλθαν από τον Όλυμπον κατά τα μέσα Μαρτίου και θα 

φύγουν αυτές τις ημέρες για Χαλκιδική». Τόνισε ότι ο φόνος δεν ήταν του χαρακτήρα 

του, αν το γνώριζε δεν θα συμμετείχε, θα απέτρεπε τον Πολκ να εισέλθει στην βάρκα 

και πως δεν απεκάλυψε τους δολοφόνους λόγω «της ασκηθείσης υπό των μελών του 

ΚΚΕ τρομοκρατίας και δη δια του Βύρωνος και λόγω του ψυχικού κλονισμού ον 

υπέστη».360  

Ο Στακτόπουλος ενώπιον των συναδέλφων του   

Στη δικαστική δοκιμασία του Στακτόπουλου δεν βρέθηκαν πολλοί μάρτυρες 

υπεράσπισης. Τουναντίον, σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί του κατέθεσαν τα χειρότερα. Το 

πιο χαρακτηριστικό ήταν πως όλοι οι δημοσιογράφοι δήλωσαν έκπληκτοι, όταν μετά 

                                            
359 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Κωνσταντίνος  Ασημόπουλος, Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 1948.  
360 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ2, Απολογία Κατγορουμένου, Β  ́Ανακρ. Τμήμα, Γρηγόριος Στακτόπουλος, Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 1948. 
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την Κατοχή προσελήφθη στην αριστερή εφημερίδα Λαϊκή Φωνή, καθώς έως τότε 

εργαζόταν στη Νέα Ευρώπη και άπαντες τον θεωρούσαν άνθρωπο της απολύτου 

εμπιστοσύνης των Γερμανών. Είχε σχέσεις με τον διευθυντή λογοκρισίας του 

γερμανικού γραφείου Τύπου Λαγκχάμμερ και τον βοηθό του Βέρνερ, εκτελώντας χρέη 

συνδέσμου μεταξύ αυτών και της εφημερίδας των ναζί.361 Η έκπληξη των συναδέλφων 

του έγινε μεγαλύτερη δυο τρείς ημέρες μετά την αποχώρηση των Γερμανών (το 1943 

είχε ήδη εισπηδήσει στην Αριστερά), όταν με εντολή του ΕΑΜ προήδρευσε σε 

συγκέντρωση δημοσιογράφων, από τους οποίους απαίτησε να υπογράψουν 

πρωτόκολλο, με το οποίο θα δεσμεύονταν να μην εργάζονται σε μέσα που δεν 

ελέγχονταν από την Αριστερά. Η μικρή κοινωνία των δημοσιογράφων δεν μπορούσε 

να εξηγήσει πως ήταν δυνατόν να εργάζεται παράλληλα ως διαπιστευμένος της 

Μακεδονίας στη Βαλκανική Επιτροπή, στην αριστερή Ελευθερία και στο Ρώϋτερ.362 

Επίσης, φέρεται να εκβίασε τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας Το Φως να μισθώσει το 

τυπογραφείο του στο ΚΚΕ. Και «όχι απλώς κάλεσε τους συναδέλφους του να μην 

εργάζονται σε αστικές εφημερίδες αλλά τους απείλησε, θέτοντας ζήτημα ζωής ή 

θανάτου». Επιπλέον, κατά την άποψη των συναδέλφων του η διαγραφή του από το 

ΚΚΕ ήταν εικονική .363 

Μεγίστη κατάπληξη προκάλεσε ο Νικόλαος Κοντομήτρος.364 Κατέθεσε ότι την 

ημέρα των εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946, ο Βρετανός δημοσιογράφος Μπάρκλεϋ 

τηλεγράφησε ότι «πολλοί κάτοικοι εκ Θεσσαλονίκης εγκαταλείπουν την πόλιν 

φοβούμενοι σφαγάς». Η Intelligence Service διενήργησε έρευνα για να διαπιστωθεί 

από πού έλαβε την είδηση και διαπιστώθηκε ότι την μετέδωσε ο Στακτόπουλος. Καθώς 

ο Μπάρκλεϋ είχε αμφιβολίες για την αλήθεια του πράγματος, ο Στακτόπουλος του 

έδωσε ραντεβού το επόμενο πρωί στην πλατεία Βαρδαρίου, όπου συνάντησαν μια 

«ομάδα πενήντα νεαρών με χωρικάς ενδυμασίας […] οι οποίοι εδήλωσαν στο  

Μπάρκλεϋ ότι φεύγουν διότι θα γίνουν σφαγές». Η Intelligence βρήκε ότι τα άτομα 

τοποθετήθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας για να πιστέψει ο Μπάρκλεϋ ότι ήταν 

αληθινή η πληροφορία του Στακτόπουλου. Μετά από αυτό η βρετανική υπηρεσία 

θεώρησε ότι ο Στακτόπουλος είχε σημαντική θέση στο ΚΚΕ, υπαγόμενος στον 

                                            
361 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Εξέτασις Μάρτυρος, Αριστείδης Μπουντούρης, Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 1948. 
362 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Δημήτρης Λιαννόπουλος- δημοσιογράφος, Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 1948. 
363 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ1, Εξέτασις Μάρτυρος, Θεόδωρος Ρήγγινος - δημοσιογράφος, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 1948. 
364 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Εξέτασις Μάρτυρος, Νικόλαος Κοντομήτρος, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 1948,  Ο Κοντομήτρος ανέφερε και 

μια συνομιλία του με τον κατηγορούμενο, κατά την οποία ο Στακτόπουλος υπερηφανεύτηκε πως εκείνος έδωσε διαταγή για να δολοφονηθεί το 

1944 ένας ταγματάρχης ονόματι Μελιγδής. 
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Ιωαννίδη και τον Τζίμα. Ο Κοντομήτρος είπε ότι μετά την εικονική διαγραφή, 

εργαζόμενος πλέον στη Μακεδονία, το Ρώϋτερ και την Ελευθερία, είχε μεγαλύτερη 

δυνατότητα κινήσεων, επαφές με ξένους δημοσιογράφους και τις αρχές για «να 

εξυπηρετεί  ευχερώς τας επιδιώξεις του κόμματος».365 Ο Στακτόπουλος αντέκρουσε ότι 

οδήγησε εκείνος τον Μπάρκλεϋ στο Βαρδάρη. Εάν όμως δεν ίσχυε, οι Βρετανοί θα 

διέψευδαν τον Κοντομήτρο νωρίτερα, γιατί είχε δημοσιεύσει την ιστορία σε δώδεκα 

συνέχειες.366 

Ο συνάδελφός του Αντώνιος Θεοδωρίδης, αναφέρθηκε στην περίεργη σχέση  

του με τους Βρετανούς. «Από την πρόσληψή του στην Βρετανική Υπηρεσία τύπου και 

πληροφοριών AGIS είχε στενή σχέση με τον προϊστάμενο κ. Λόγκ και […] πάντα 

άγγλοι δημοσιογράφοι ερχόμενοι εις την Θεσσαλονίκη ενεπιστεύοντο εις την φιλικήν 

καθοδήγηση και προστασίαν του Στακτόπουλου».367  

Ακόμη και αν θεωρείται δεδομένη η αντιπαλότητα μεταξύ δημοσιογράφων, τα 

γεγονότα που παρέθεσαν ως προς την επαγγελματική διαδρομή του Στακτόπουλου  δεν 

αμφισβητούνται. Άπαντες πίστευαν ότι η διαγραφή από το ΚΚΕ ήταν εικονική, κάτι 

σύνηθες, για να μπορούν τα μέλη του κόμματος να κινούνται και να δρουν χωρίς την 

ασφυκτική παρακολούθηση της αστυνομίας. Ουδείς σκέφτηκε ή τουλάχιστον δήλωσε 

δημόσια ότι θα μπορούσε να δρα ταυτόχρονα και ως άνθρωπος των Βρετανών. Οι 

συνάδελφοί του τον χαρακτήρισαν ασταθή, δειλό, αριβίστα και ελισσόμενο. Από τις 

καταθέσεις τους ήταν πρόδηλο ότι δεν τον εμπιστευόταν, λόγω των πολλαπλών και 

περίεργων ρόλων που κατά καιρούς είχε διαδραματίσει. Ο ερευνητής του FBI Έρ τον 

περιέγραψε ως «λεπτό, χλωμό, που περνούσε απαρατήρητος. Δεν εξέφραζε πραγματικά 

συναισθήματα φόβου, αγανάκτησης, επαναστατικότητας ή τύψεων».368 

Στη σχέση του Στακτόπουλου με τους Βρετανούς αναφέρθηκε η μεσημεριανή 

εκπομπή και ο ραδιοσταθμός των ανταρτών στις 19 Οκτωβρίου 1948. Τον χαρακτήριζε 

αποδεδειγμένο πράκτορα της Ιντέλλιτζενς, ο οποίος διεγράφη από το ΚΚΕ, αλλά 

εξακολούθησε να την υπηρετεί και χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς στην 

Κατοχή μαζί με το Θεοδωρίδη. «Μετά την Βάρκιζα αμέσως προσελήφθη εις την AGIS 

από τον Άγγλον ταγματάρχη Λόγκ, με τον οποίο συνέχισε να έχει επαφές, ακόμη και 

                                            
365 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Εξέτασις Μάρτυρος, Νικόλαος Κοντομήτρος, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 1948. 
366 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Απολογία Γρηγορίου Στακτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου, 1949, σσ. 11- 12. 
367 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Εξέτασις Μάρτυρος, Αντώνιος Θεοδωρίδης, Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 1948. 
368 Chicago Sunday Tribune, Greeks Prove Reds Slew Newsman- Commies Blamed Police, by Frederick Ayer JR., March 16, 1958, σ. 15.  
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όταν εκείνος μετατέθηκε στο Λονδίνο» και «τον λοχαγό Παπαδόπουλον που ήταν 

πράκτορες της Ιντέλλιτζενς Σέρβις». Ο σταθμός έδινε τη δική του εξήγηση για το πώς 

ένας άνθρωπος των Βρετανών εισχώρησε στις τάξεις του. Είχε σταλεί από την 

Ιντέλλιτζενς και μετά την απελευθέρωση δούλεψε στην Λαϊκή Φωνή.369 Βεβαίως δεν 

εξηγούσε πως, ενώ το ΚΚΕ γνώριζε ότι ήταν άνθρωπος των Γερμανών και μετά των 

Βρετανών τον δέχθηκε ως μέλος του. Όχι βέβαια ως ανανήψαντα από κάποιο «δεξιό» 

παρελθόν, αφού από τα πρώτα βήματα του θήτευσε σε αριστερό έντυπο. Η κατηγορία 

του ΚΚΕ, ότι ο Στακτόπουλος πουλήθηκε στον υπουργό Ρέντη, διατυπώθηκε αμέσως 

μετά την ομολογία του για τους Βασβανά και Μουζενίδη. Ωστόσο, έναν μήνα 

νωρίτερα, στα μέσα Σεπτεμβρίου, προτού διαρρεύσει η ομολογία, ο ραδιοσταθμός του 

Μάρκου επέρριπτε την ευθύνη του φόνου στην κυβέρνηση, η οποία προσπαθούσε «να 

φορτώσει το έγκλημα στις πλάτες ενός τιμίου δημοσιογράφου, του Στακτόπουλου, και 

δυο άλλων τίμιων βιοπαλαιστών των γκαρσονιών του ξενοδοχείου «Αστόρια».370 Έτσι, 

σε λίγες ημέρες ο τίμιος δημοσιογράφος, που διεγράφη από το ΚΚΕ, εξελίχθηκε σε 

«προβοκάτορα» και όργανο των Βρετανών. Όσον αφορά τον ρόλο του Στακτόπουλου 

σε σχέση με το ΚΚΕ και τους Άγγλους θεωρητικά ήταν παρελθούσα, αλλά δεν ήταν 

κρυφή. Αμφότεροι γνώριζαν την παράλληλη δράση του.  

18 Απριλίου 1949: Δίκη και Απολογία του Γ. Στακτόπουλου  

Ο Στακτόπουλος απάντησε στους συναδέλφους του στη δίκη. Σε ηλικία 22 ετών 

ήρθε σε επαφή με την Αριστερά, στην εφημερίδα Φως, μέσω του βουλευτού του ΚΚΕ 

και αρχισυντάκτη Χαΐνογλου. Στο δυναμικό της εφημερίδας προστέθηκε ο βουλευτής 

Μάξιμος. Ήταν αυτοί οι δυο που του άρχισαν την «καθοδήγηση». Όταν η εφημερίδα 

πέρασε στα χέρια των Γερμανών ως Νέα Ευρώπη, εργαζόταν στο γερμανικό γραφείο 

Τύπου και Λογοκρισίας των κειμένων. Χαρακτήρισε τον εαυτό του κλητήρα, λέγοντας 

πως γνώριζε τους Φόκλερ, Λαγκχάμμερ και Βέρνερ, γιατί ήταν του γραφείου. Με την 

απελευθέρωση προσελήφθη στη Λαϊκή Φωνή, όπου γνώρισε τον Μουζενίδη και τον 

Βασβανά: «Το ΄43 […] κάναμε εις την Ένωσιν Συντακτών ένα τμήμα του ΕΑΜ», από 

το οποίο υπήρχε διαταγή να αποκλειστούν όσοι εργάζονταν εις τα καζίνα του 

‘Νικολαίδη’.371 Για τις απειλές που εκτόξευσε κατά των δημοσιογράφων δήλωσε: 

                                            
369 ΑΣΚΙ, ΔΣΕ, Δελτίο Ειδήσεων, 15-21/10/1948, Κωδ. Τεκμηρίου 01.3019.00031, Τρίτη 19/10/1948, σσ. 3-4 και Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, 

‘Ο Μάρκο Λέγει ότι ο Στακτόπουλος ήτο Όργανον των… Άγγλων’, 20 Οκτωβρίου 1948.  
370 Εφημερίδα Μακεδονία, ‘Η Υπόθεσις Πόλκ προς το Τέρμα της, Πότε Απολογείται ο Στακτόπουλος’, 21 Οκτωβρίου 1948. 
371 Το καζίνο και τα άλλα μυστικά της κατεχόμενης Αθήνας, 9 Οκτ 2015,  http://www.redplanet.gr/news/we-to-kazino-ke-ta-alla-mistika-tis-

katechomenis-athinas, Σύμφωνα με την Βασιλική Λάζου, διδάκτωρα Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και τον ιστορικό Μενέλαο 

http://www.redplanet.gr/news/we-to-kazino-ke-ta-alla-mistika-tis-katechomenis-athinas/
http://www.redplanet.gr/news/we-to-kazino-ke-ta-alla-mistika-tis-katechomenis-athinas/
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«Αφού επιμένουν ότι  το είπα [...] το είπα», αλλά διευκρίνισε ότι έπειτα από αυτό οι 

συνάδελφοί του τον εξύβρισαν και έσκισαν τις υπογραφές τους από το πρωτόκολλο 

που τους υποχρέωσε να υπογράψουν. Με αυτό τον τρόπο όμως επιβεβαίωσε τις εις 

βάρος του καταθέσεις. Τρείς-τέσσερις μήνες πριν από την αποχώρηση των Γερμανών 

έγινε μέλος του ΚΚΕ. Μόλις ήρθαν οι Άγγλοι, ο Ταγματάρχης Λόγκ του ζήτησε να 

εργαστεί παράλληλα και στην αγγλική υπηρεσία πληροφοριών. Από τη Λαϊκή Φωνή 

έφυγε το 1946 και τον Οκτώβριο ακολούθησε μια εικονική διαγραφή από το κόμμα, 

για να μπορεί να εργάζεται σε οποιαδήποτε εφημερίδα.372   

Ο Στακτόπουλος, έχοντας πλέον πλήρη γνώση των λοιπών καταθέσεων, προέβη 

σε νέα αναθεώρηση. Έτσι, την Τετάρτη 24 Μαρτίου, στο ραντεβού με τον Βασβανά 

παρίστατο και ο Μουζενίδης (απολογία 21/11), γεγονός που  τον εξέπληξε, γιατί νόμιζε 

ότι οι δύο τους ήταν στο βουνό. Ο Βασβανάς τού έδωσε χρήματα και ανανέωσαν το 

ραντεβού για την Παρασκευή. Με τον Μουζενίδη συναντήθηκε και την Πέμπτη οπότε 

του έβγαλε το λογύδριο «περί της σπουδαιότητος του ταξειδίου του Πόλκ». Την 

επομένη ο Βασβανάς τού έδωσε την επιστολή για τον Γιάννη και τον ενημέρωσε ότι 

κάποιος Νίκος θα ήταν ο ενδιάμεσος (Ομολογία 14 - 21/11). Έπειτα από καιρό ο Νίκος 

τού τηλεφώνησε να συναντηθούν στις 5 Μαΐου στο «Ποντιακό» καφενείο στην πλατεία 

Χαλκέων. Ο Νίκος (τον είχε αναφέρει ως Ελευθερίου, 14/11), ήταν τελικά ο 

Βατουσιανός, με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρεθούν την Πέμπτη για να του πει πότε 

θα έφτανε ο Αμερικανός. Επανέλαβε τα της συναντήσεως με τον Πολκ την Παρασκευή 

στις 17.30 στο «Αστόρια», τις συστάσεις της Μάμας στο «Μεντιτερανέ» και την 

συνάντηση στις 20.00 με τον Νίκο. Τότε ο Βατουσιανός τού ζήτησε να κρύψει τον 

Βασβανά. Ακολούθησε τον Πολκ στην Καρόλου Ντήλ, κάθισαν στο «Αστόρια», 

συνάντησαν τον Βασβανά, συνόδεψε τον Πολκ στο ξενοδοχείο, συμφώνησαν να 

βρεθούν το πρωί του Σαββάτου και επέστρεψε να πάρει τον Βασβανά, για να τον πάει 

στο σπίτι της Αριστοτέλους. Το Σάββατο κατέβηκε νωρίς και πέρασε από το δωμάτιο 

να δει τον Βασβανά, ο οποίος του είπε για την αναχώρηση από το «Λουξεμβούργο».373 

Στις 20.00 περίμενε τον Πολκ στο «Αστόρια». Κατέβηκε κρατώντας ένα πακετάκι και 

                                                                                                                             
Χαραλαμπίδη, οι καπνέμποροι αδερφοί Νικολαΐδη από τη Θεσσαλονίκη ήταν υπεύθυνοι σε δύο από τα καζινό που έλεγχε η S.D., η υπηρεσία 

ασφαλείας Sicherheitsdienst  των Ες-Ες (τμήμα αντικατασκοπείας). Στην οδό Πανεπιστημίου 64 κατά τη διάρκεια της Κατοχής λειτουργούσε η 

ρουλέτα του «Μαυροκέφαλου», ενώ η μεγαλύτερη ρουλέτα υπό τον έλεγχο των Γερμανών ήταν η «Femina» στην οδό Βουκουρεστίου, όπου 

λειτουργούσαν μπαρ και εστιατόριο. Στα καζινό οι Γερμανοί στρατολογούσαν πράκτορες (casinò στα ιταλικά σημαίνει καζίνο, ενώ casino 

σημαίνει μπορδέλο. Ομοίως στα γαλλικά Καζίνο σημαίνει πορνείο).   
372 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Απολογία Γρηγορίου Στακτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 1949, σσ. 8- 10. 
373 Στην κατάθεση της 14ης Οκτωβρίου, βρισκόταν συνεχώς στην εφημερίδα όπου του τηλεφώνησε ο Βασβανάς, στις 16.00 και του είπε να 

βρίσκεται στο «Λουξεμβούργο», στις 20.00-20.30. 
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περπάτησαν προς τον Λευκό Πύργο. Επιβιβάστηκαν σε ταξί και έφτασαν στο 

«Λουξεμβούργο», όπου έφαγαν και στις 22.00 επιβιβάστηκαν στη βάρκα με τον 

Βασβανά, τον Μουζενίδη και έναν άγνωστο.374 Τον πυροβόλησαν εν πλώ και ο 

Μουζενίδης του έδωσε κάτι χαρτιά. Ένας εκ των δυο του είπε να γράψει η μητέρα του 

τον φάκελο και να τα ταχυδρομήσει, τον απείλησαν και τον άφησαν στην ακτή. Στη 

Μακεδονία, έμεινε έως τις 05.00 το πρωί της Κυριακής, προσποιούμενος πως εργάζεται 

και πήγε στο δωμάτιο να βρει τον Βασβανά, αλλά δεν ήταν εκεί. Επέστρεψε στο σπίτι 

του, αλλά ξαναγύρισε στο κέντρο και ματαίως αναζήτησε τον Βασβανά. Το απόγευμα 

έβαλε τη μητέρα του να γράψει τον φάκελο. Τη Δευτέρα το πρωί τον ταχυδρόμησε. Το 

απόγευμα αναζήτησε τον Βατουσιανό στο καφενείο «Αργοναυτών». Την Τετάρτη τού 

τηλεφώνησε κάποιος Βύρωνας και τον απείλησε: «Δια την υπόθεσιν του αμερικανού 

τσιμουδιά διότι τινάζεται όλον το σπίτι σου στον αέρα». Όταν ξεβράστηκε το πτώμα 

και εστάλη στη Μακεδονία το κλισέ με τη φωτοτυπία του φακέλου «προς το 3ο Α.Τ.» 

το πήρε κρυφά για να μη δημοσιευθεί και το δει η μητέρα του. Έτσι εξήγησε γιατί ήταν 

η μόνη εφημερίδα που δεν δημοσίευσε τη φωτογραφία. Ερωτηθείς για το μπλοκ που 

αφαίρεσε ο Μουζενίδης από τον νεκρό, είπε πως ο Πολκ είχε γράψει εκεί τα ονόματα 

του Μουζενίδη και το δικό του και τα πήρε για να μη βρεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία. 

Τελευταία κλήθηκε να καταθέσει η Άννα Στακτοπούλου, η οποία επιβεβαίωσε ότι 

έγραψε το φάκελο που της έδωσε ο γιός της, ενώ παραδέχθηκε πως όταν έδωσε το 

δείγμα γραφής, χρησιμοποίησε τη γραφίδα και το μελανοδοχείο του σπιτιού τους. Ούτε 

στιγμή στη δίκη δεν υπήρξε διστακτικότητα εκ μέρους της εάν έγραψε η όχι το φάκελο, 

κάποια παύση ή το ‘μητέρα’ με το βλέμμα του Στακτόπουλου να της ζητά να 

ομολογήσει, όπως κάποιοι περιγράφουν το σκηνικό.375 

Τι γνώριζε το ΚΚΕ 

Το πλέον ενδιαφέρον πριν από τη σύλληψη Στακτόπουλου, ήταν η εκπομπή του 

ραδιοφωνικού σταθμού των ανταρτών της 29ης Μαΐου 1948. Έως εκείνη την ημέρα δεν 

είχε προκύψει το παραμικρό από την αστυνομική έρευνα, ούτε ήταν γνωστά στοιχεία 

για το σκηνικό της δολοφονίας. Δεν είχαν μεσολαβήσει συλλήψεις ή ομολογίες. Εν 

τούτοις, ο Σταθμός μετέδωσε λεπτομέρειες: «Ο Πόλκ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, εκεί 

τον περίμεναν οι άνθρωποι του Ρέντη και κανόνισαν μαζί του να τον περάσουν στα 

                                            
374 Στην κατάθεση της 1ης Οκτωβρίου: τους παρέλαβε μόνο ο Μουζενίδης και οι άλλοι δυο επιβιβάστηκαν στο Κέντρο «Παπαρούνα». 
375 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων της 12-21 Απριλίου 1949, 

Απολογία Γρογόρη Στακτοπούλου.  
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Πιέρια. Η συνάντηση έγινε το Σάββατο βράδυ κοντά στο κέντρο «Λουξεμβούργο». 

Την Κυριακή 9 Μαΐου, οι άνθρωποι του Ρέντη έβαλαν τον Πόλκ σε μια βάρκα, 

ανοίχτηκαν στο Θερμαϊκό και τον σκότωσαν, πυροβολώντας τον εξ επαφής στον 

αυχένα. Τον έδεσαν χειροπόδαρα και τον έρριξαν στην θάλασσα».376 Προκύπτει ένα 

εύλογο ερώτημα: τα περί δεσίματος και τραυματισμού του Πολκ είχαν δημοσιευτεί και 

ήταν γνωστά. Αλλά, ο Σταθμός των ανταρτών ανέφερε το εστιατόριο 

«Λουξεμβούργο», όπου υποτίθεται έγινε η συνάντηση. Όμως, έως εκείνη την ημέρα 

ουδείς γνώριζε κάτι για αυτό; Ούτε η αστυνομία. Πόθεν έσχε την πληροφορία; Από τις 

μαρτυρίες προέκυψε ότι το «Λουξεμβούργο» δεν σέρβιρε αστακό, που σήμαινε ότι 

συνειδητά έγραφαν κάτι που αφ’ ενός οι αρχές θα το μάθαιναν πολύ αργότερα, αφ’ 

ετέρου δεν ίσχυε. Το ερώτημα είναι πως γνώριζαν τι θα ομολογούσε ο Στακτόπουλος 

«ψευδόμενος» σχεδόν πέντε μήνες αργότερα; Ή ο Στακτόπουλος ομολόγησε κάτι που 

του επέβαλαν (εκείνοι που τον υποχρέωσαν να γράψει τον φάκελο προς το 3ο Α.Τ.) ή 

προσάρμοσε την «ομολογία» του στα όσα μετέδωσε η εκπομπή των ανταρτών. Η 

αστυνομία δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τον αστακό στο «Λουξεμβούργο». 

Επομένως δε θα πίεζε τον Στακτόπουλο να ομολογήσει κάτι που δεν μπορούσε η ίδια 

να τεκμηριώσει. Οι μόνοι που θα υπέθεταν ότι ένα ακριβό εστιατόριο σέρβιρε αστακό 

ήταν οι αριστεροί. Εκτός αν γίνει δεκτό το παράλογο σενάριο, ότι Αριστερά και 

αστυνομία συνεννοήθηκαν για να τον παγιδεύσουν.  

3.3. Έπειτα από χρόνια 

Ο αντισμήναρχος Κέλλις 

Στην απόρρητη αναφορά που υπέβαλλε ο Ελληνο-αμερικανός αντισμήναρχος Τζέιμς 

Κέλλις στη CIA το 1952, έγραψε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια 

της σαράντα πέντε ημερών παραμονής και ερευνών του στην Ελλάδα, εκ μέρους των 

ελληνικών αρχών και της αμερικανικής πρεσβείας. Πώς κατανοούσε ότι οι υπάλληλοι 

της πρεσβείας δεν τον ήθελαν να εμπλέκεται στα πόδια τους και πίστευαν πως 

μπορούσαν να παρακολουθήσουν επαρκώς την υπόθεση. Ακολούθως, τηλεγράφησε 

στον Ντόνοβαν, ζητώντας να τον απαλλάξει από την υπόθεση και παρά το ότι εκείνος 

ζήτησε να παραμείνει, τελικά του επέτρεψε να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Επομένως, 

σύμφωνα με τον ίδιο τον Κέλλις, η απομάκρυνση του δεν προέκυψε έπειτα από 

παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης (στην οποία όντως δεν ήταν αρεστός), γιατί 

                                            
376 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ58, Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, Αίτημα Ανακοπής της Δίκης, 19 Μαρτίου 1949. 
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υποτίθεται θα απεκάλυπτε τους πραγματικούς ενόχους.377 Στα έγγραφα της CIA, 

σημειώνεται ότι «η αστυνομία ήταν απρόθυμη να συνεργαστεί ειδικά μαζί του, γιατί 

δεν τον εμπιστευόταν», ενώ «σε μεγάλο βαθμό οι απόψεις του για το φόνο ήταν 

αποτέλεσμα των επαφών και επιστολών που του έδιναν έλληνες φίλοι».378  

Η αναφορά που κατέθεσε ο Κέλλις και η στάση του έχουν γίνει αντικείμενο 

συζήτησης, για το ποιους θεωρούσε πραγματικούς ενόχους. Αυτό οφείλεται στις 

διαφορετικές τοποθετήσεις του για την υπόθεση. Άλλα περιείχε η αναφορά του για το 

διάστημα που βρισκόταν στην Ελλάδα το ‘48, άλλα έγραφε όταν εργαζόταν για τη CIA 

το 1952 και άλλα έλεγε το 1978, όταν κατέθεσε για την επανεξέταση της δίκης 

Στακτόπουλου. Οι περισσότεροι μελετητές επιλέγουν τις τελευταίες αναφορές, 

αγνοώντας την προσωπική αντιπαλότητα του Κέλλις με άτομα εντός της υπηρεσίας. 

Έπειτα από σαράντα ημέρες ερευνών παρέδωσε στον Ντόνοβαν μια αναφορά με ένα 

κατάλογο δέκα υπόπτων (μεταξύ αυτών κάποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο 

Στακτόπουλος). Ο στρατηγός αφού εξέτασε τα στοιχεία τού ζήτησε να επικεντρωθεί 

στο όνομα του δημοσιογράφου Στακτόπουλου. Όσοι επιχείρησαν να τον απαλλάξουν, 

επικαλούμενοι τον Κέλλις (τουλάχιστον μετά τις 31 Μαΐου 1998, όταν 

αποχαρακτηρίστηκαν τα έγγραφα της CIA), μάλλον δεν διάβασαν την ξεκάθαρη 

αναφορά του:  

«Εξετάσαμε τα πάντα ξανά προσεκτικά και ερευνήσαμε προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε καμία ομάδα, κόμμα 

ή άτομο. Για να επισημάνω πόσο περίπλοκα μπορεί να είναι τα πράγματα 

για τον καθορισμό των πολιτικών κινήτρων πίσω από τη δολοφονία, δεν 

χρειάζεται παρά μόνο να δει κάποιος τον καταδικασθέντα συνεργό. Αυτός 

ο άνθρωπος ήταν κρυπτοκομμουνιστής, πράκτορας των βρετανικών 

υπηρεσιών πληροφοριών και μέλος μιας δεξιάς οργάνωσης».379  

Ο Κέλλις ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στον ρόλο του Στακτόπουλου, ως διπλού 

πράκτορα των Βρετανών και των κομμουνιστών. Για ποιο λόγο τον θεώρησε ύποπτο 

και τον ενέταξε στην λίστα των υπόπτων που παρέδωσε στον Ντόνοβαν; Όχι επειδή ο 

Στακτόπουλος είχε συναντηθεί με τον Πολκ. Το θύμα είχε αρκετές επαφές ενόσω 

βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς αυτό να ενοχοποιεί κάθε ένα με τον οποίο μίλησε, 

                                            
377 CIA Document ID: 16658, 3 December 1952, James G.L. Kellis, Παράγραφος 27.   
378 CIA Document ID: 16654, 5 June 1955, Subject: James G. Kellis, Παράγραφοi 8 - 9 . 
379 CIA Document ID: 16658, 3 December 1952, James G. L. Kellis, Παράγραφοi 26 – 27 – 29. 
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προ της εξαφάνισής του. Η επιλογή του λοιπόν, αρχικά ως υπόπτου και ακολούθως ως 

συνενόχου δεν προέκυψε ως έσχατη λύση της αστυνομίας και του Μουσχουντή, όπως 

διατείνονται πολλοί. 

Ενώ στην αναφορά του περιέγραφε τόσο αρνητικά τον Στακτόπουλο,  λίγο πριν 

φύγει από την Ελλάδα ο Κέλλις δήλωνε βέβαιος για την ενοχή της Δεξιάς και κυρίως 

του Τσαλδάρη, ως ενεχόμενου στη δολοφονία. Από πού σχημάτισε αυτήν την 

εντύπωση; Έχοντας ως ενδείξεις: 1) την πληροφορία από τη Ρέα για τη σύγκρουση του 

Πολκ με τον Τσαλδάρη, σχετικά με την «κατάθεση» των 25.000 δολαρίων σε τράπεζα 

της Νέας Υόρκης και 2) την αναχώρηση του επικεφαλής του Κόουτ από τη 

Θεσσαλονίκη, λίγο προτού βρεθεί το πτώμα του Πολκ. Για το ζήτημα της 

«υπεξαίρεσης» (στο 4ο Κεφ: Η Ελληνική κυβέρνηση;), οι εχθροί του Τσαλδάρη 

μπορούσαν να προβάλουν ένα τέτοιο ισχυρισμό, δημιουργώντας ως κίνητρο της 

δολοφονίας μια οικονομική ατασθαλία. Όσον αφορά τη δεύτερη ένδειξη, ο Κέλλις 

στην αναφορά του έγραψε για το τρίγωνο μεταξύ Στακτόπουλου-Κόουτ-Πολκ: «Ο 

Κόουτ είχε από την πρώτη στιγμή θέσει στην υπηρεσία του Πολκ τον Έλληνα 

δημοσιογράφο και ανταποκριτή του Ρώϋτερ στη Θεσσαλονίκη και πράκτορα της 

βρετανικής Ιντέλλιτζενς, τον Γ. Στακτόπουλο».380 Επομένως, θεωρούσε δεδομένη την 

εμπλοκή του Στακτόπουλου.381 Το αν και πώς εκείνος χειρίστηκε την επαφή του με τον 

Πολκ είναι κάτι διαφορετικό. (Για τον Κόουτ στο 4ο Κεφ: Οι Βρετανοί;) 

Κάποιες φορές τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα, όσο παρουσιάζονται. Η 

ιδιοτέλεια και η ιδεοληψία είναι καθοριστικά. Στις 12 Ιουλίου, ο Κέλλις είπε στο 

Ράνκιν πως μίλησε «προληπτικά» στον δημοσιογράφο Έντ Κλάρκ (Ed Clark) του 

United Press για τα συμπεράσματά του, ότι οι δεξιοί ενέχονταν στη δολοφονία. Το 

γεγονός θορύβησε τον Αμερικανό, γιατί προσωπικά, μη τεκμηριωμένα συμπεράσματα, 

που διέρρεαν σε μέσα ενημέρωσης, χωρίς εξουσιοδότηση ήταν κάτι αδιανόητο. Ο 

Σταθμάρχης της CIA Κρίστιαν Φρίρ (Christian Freer) και ο επικεφαλής της OSO 

Ρόμπερτ Ντρίσκολ (Robert Driscoll) ενημέρωσαν τον Ράνκιν ότι τα ευρήματα του 

Κέλλις δεν ήταν τίποτε παραπάνω από προσωπικές προκαταλήψεις (υπενθυμίζοντας τις 

                                            
380 Αχιλλέας Χατζόπουλος, ό.π., σ. 275.  
381 Ο Ράνταλ Κόουτ είχε έναν συνεργάτη ονόματι Στάπαρντ, ο οποίος ασχολιόταν με την συλλογή πληροφοριών και είχε προσβάσεις στους 

αντάρτες, γιατί είχε συνεργαστεί με τον ΕΛΑΣ. Ο Στάπαρντ, εργαζόταν στην Αγγλο-Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών (AGIS), το ίδιο διάστημα 

που εργαζόταν εκεί και ο Στακτόπουλος. Χωρίς αμφιβολία ο Στάπαρντ και ο Στακτόπουλος, γνωρίζονταν. Αντίγραφο σημειώματος του Α.Τζ. Ρ. 

Ράουζ (R 5102/10139/19 G), Απόρρητο, Public Record Office, FO 371/78404 6159.      
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σχέσεις του με τον ΕΛΑΣ).382 Ο Κέλλις έως το 1952, ήλπιζε να αναλάβει θέση 

Σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα. Αυτό δεν επετεύχθη, έπειτα από παρέμβαση του 

Φρίρ (κυρίως για τον έκρυθμο και απότομο χαρακτήρα του). Έκτοτε η στάση του 

Κέλλις άλλαξε. Ισχυριζόταν ότι ανεκλήθη από την υπόθεση εξαιτίας των ανωτέρω 

αξιωματούχων. 

Το 1977, με άρθρο του στους New York Times, αναθεώρησε όσα έγραφε 

τριάντα χρόνια πριν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από την 

υπόθεση, γιατί κυβέρνηση και Αμερικανοί επεδίωκαν τη στοχοποίηση της Αριστεράς. 

Σημείωσε επίσης, ότι ο Πολκ κατέστη στόχος γιατί κτυπούσε συνεχώς την κυβέρνηση 

και τα ακροδεξιά στοιχεία. Έτσι, ερμήνευσε ως συγκάλυψη την έρευνα και τη δίκη του 

Στακτόπουλου, στην οποία θεωρούσε ότι συνέβαλε και ο Μουσχουντής. Επικαλούνταν 

διάλογο που είχε με τον διευθυντή ασφαλείας, ο οποίος φέρεται να είπε: «Σμήναρχε, 

μην με πιέζεις. Εδώ εμπλέκονται ζητήματα εθνικού συμφέροντος. Έχω τις διαταγές 

μου».383 Εκπλήσσει πως ένας αξιωματικός της CIA, που ερευνούσε μια τόσο σοβαρή 

υπόθεση, έκρινε ότι ο Μουσχουντής συμμετείχε στη συγκάλυψη, όχι από κάποια 

στοιχεία, αλλά από μια συζήτηση, που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως, εάν 

βεβαίως έγινε αυτή η συνομιλία. Πέρα από την «προσωπική του αίσθηση» ποτέ δεν 

στήριξε την άποψή του με την παραμικρή απόδειξη, εάν είχε.  

Η άποψη του Κέλλις, ορθή ή λάθος δεν αναιρεί το γεγονός ότι η δίκη ήγειρε 

πολλές αμφιβολίες για τη διεξαγωγή της. Όταν έγινε προσπάθεια αναψηλάφησης, 

ζητήθηκε από τον Κέλλις να καταθέσει. Χωρίς να πάρει ξεκάθαρη θέση, ούτε να δώσει 

στοιχεία, απάντησε ότι η υπόθεση όφειλε να επανεξεταστεί και να απαλλαγεί ο 

Στακτόπουλος, καθώς είχε διαπιστώσει πως υπήρξε συγκάλυψη από την ελληνική, την 

αμερικανική και τη βρετανική κυβέρνηση.384 Τίποτε άλλο πέραν αυτού. Εάν 

ενδιαφερόταν ελάχιστα για την τύχη του Στακτόπουλου, την απονομή δικαιοσύνης ή 

απλώς για να λάμψει η αλήθεια και εάν διέθετε στοιχεία, γιατί δεν τα προσκόμισε μετά 

από τόσα χρόνια, όταν πλέον ιδιώτευε; Το 1978, ο Κέλλις επεσήμανε ότι το μόνο 

ενοχοποιητικό στοιχείο ήταν ο φάκελος που εστάλη στο Γ΄  Α.Τ.. Δεν διευκρίνισε 

                                            
382 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σσ. 68, 220. 

383 New York Times, By James G. Kellis, George Polk, a CBS correspondent, was killed in 1948 in Greece while covering the civil war. Here, an 

ex-investigator tells of his suspicions of a right-wing cover-up, September 17, 1977, Page 23,  Την περίοδο που  ο Κέλλυ έγραψε το άρθρο, είχε 

εμπλακεί στην πολιτική σκηνή με τους Δημοκρατικούς και αυτό φαίνεται από την σύγκριση που επιχείρησε μεταξύ του ελληνικού  εμφυλίου και 

του πολέμου στο Βιετνάμ - New York Times, The Judicial Guard Changes, By Michael knight July 17, 1977.  

384 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53,  Dr. James G. Kellis, Subject: Request for Review of the Polk Case, June 2, 1978. 
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όμως, για ποιόν λόγο εκείνος περιέλαβε τον Στακτόπουλο στη λίστα των υπόπτων.385 

Σημειωτέο, το πρώτο δείγμα γραφής της Άννας ελήφθη στις 14 Αυγούστου, την ημέρα 

που συνελλήφθη ο Γρηγόρης. Έως τότε η αστυνομία δεν είχε στοιχεία για τον φάκελο. 

Άρχισε να ερευνά, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί και από την αναφορά Κέλλις.386 

Μετά το αίτημα Στακτόπουλου για επανάληψη της δίκης και δημοσιεύματα, 

σύμφωνα με τα οποία η αποστολή του φακέλου έγινε από τον Ευθύμιο Μπάμια και η 

διεύθυνση εγράφη από τον Σάββα Καραμιχάλη, κλήθηκαν να καταθέσουν όσοι είχαν 

ασχοληθεί με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κέλλις. Το 1977 επικοινώνησε με 

τον Μπάμια, ο οποίος του επιβεβαίωσε ότι ήταν ο αποστολέας. Εκ των υστέρων, 

απεκόμισε την εντύπωση ότι ο Κόουτ μεσολάβησε για τη μετάβαση του Πολκ στο 

βουνό. Ο Κέλλις επισκέφτηκε το «Λουξεμβούργο», όπου υποτίθεται γευμάτισε ο 

Πολκ, αλλά ουδείς αναγνώρισε το θύμα και του επανέλαβαν ότι στις 7 Μαΐου δεν 

σέρβιραν αστακό. Ένας χωροφύλακας φέρεται να του είπε, ότι στο διαμέρισμα του 

Κόουτ είχαν βρεθεί υπολείμματα από κέλυφος αστακού, που ίσως σήμαινε ότι ο Πολκ 

είχε εκεί το μοιραίο γεύμα.387 Και πάλι χωρίς να προσθέτει κάποιο τεκμήριο. Εξ αυτών, 

συν την προσωπική προστριβή που είχε με τους δυο Αμερικανούς, ο Κέλλις επέμενε 

στα περί συγκάλυψης. 

Οι καταθέσεις Ντόνοβαν – Βλάντον – Ρουμπάτη – Δημητρακόπουλου   

Κληθείς να καταθέσει ο δημοσιογράφος Τζών Ντόνοβαν δήλωσε ότι είχε 

περιορισμένη γνώση των γεγονότων γύρω από τον φόνο. Θεώρησε «ότι ασκήθηκαν 

παντοειδείς πιέσεις με σκοπό να εμποδιστεί η ενδελεχής έρευνα της υποθέσεως και να 

κατευθυνθεί η ανάκρισις στην καταδίκη Στακτόπουλου». Από συζήτηση που είχε με 

τον Κέλλις το 1967, έμαθε για τρία άτομα που εμπλέκονταν ως έμμεσοι ή άμεσοι 

αυτουργοί στη δολοφονία. Ο Ντόνοβαν εκτίμησε ότι ο Κέλλις δεν ανέφερε αυτά τα 

στοιχεία το 1948, διότι τελούσε υπό πίεση και φοβόταν μήπως χάσει την αμερικανική 

ιθαγένεια. Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι εάν επιτρεπόταν στο Στακτόπουλο να 

                                            
385 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Dr. James G. Kellis, Request for Review of the Polk Case, To Supreme Court, Republic of Greece, June 2, 1948. 
386 ΓΑΚ, KYT. 13, Φ67 ΥΠΦ1, Έκθεσις Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης, Β΄ Τα Εξετασθέντα Έγγραφα σ..5 
387 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Πράξις Ενόρκου Καταθέσεως James Kellis, June 2, 1978, «Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιος σκότωσε τον Πόλκ. Οι 

πληροφορίες που είχα τότε ήταν ότι ακροδεξιά στοιχεία παρενέβησαν στις συνεννοήσεις του Coate και αυτά θα πρέπει να είναι υπεύθυνα δια την 

δολοφονία του Πόλκ».  
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μιλήσει δεν θα είχε καταδικαστεί.388 Εφ’ όσον το 1967 ο Κέλλις είχε τα στοιχεία, γιατί 

δεν τα επανέλαβε το 1978; Ο ερευνητής Ελίας Βλάντον είπε πως είχε ενδείξεις ότι 

κάποιος άλλος πλήν του Στακτόπουλου ήταν ο αποστολέας του φακέλου προς το 3ο 

Αστυνομικό Τμήμα, γιατί Αμερικανοί γραφολόγοι τον βεβαιώσαν ότι συγγραφείς του 

φακέλου δεν ήταν ο κατηγορούμενος ή η μητέρα του. Υποστήριξε πως η καταδίκη του 

Στακτόπουλου ήταν αυθαίρετη και οι καταθέσεις του νομικά αβάσιμες και αντιφατικές. 

Ανέφερε ότι το γράμμα του Πολκ προς τον Έντ ήταν πλαστογραφημένο και πως οι 

αμερικανικές αρχές συνέχιζαν να παρακρατούν αποδεικτικά στοιχεία για τη 

διαλεύκανση του εγκλήματος και την αθωότητα του Στακτόπουλου».389 Για ενδείξεις 

έκανε λόγο ο δημοσιογράφος Γιάννης Ρουμπάτης σχετικά με την αποστολή της 

ταυτότητος Πολκ. Επικαλούμενος προφανώς τους ίδιους Αμερικανούς γραφολόγους, 

είπε ότι τον φάκελο έγραψε άλλο άτομο. Από έρευνα που διενήργησε συμπέρανε ότι «η 

καταδίκη του Στακτόπουλου ως συνεργού στο έγκλημα ήταν εντελώς αυθαίρετη, δεν 

ενοχοποιήθηκε από κάποιο, ενώ οι καταθέσεις Στακτόπουλου ήταν νομικά αβάσιμες, 

αντιφατικές, χαρακτηρισθείσες από νομικούς ως άνευ περιεχομένου».390 Εν τούτοις, 

δεν συνεισέφερε το παραμικρό στοιχείο στην έρευνα. Ομοίως, ο Ηλίας 

Δημητρακόπουλος, κατέθεσε ότι δεν γνώριζε για το θέμα. Ο δημοσιογράφος είχε 

πραγματοποιήσει έρευνα και το 1976 ζήτησε τον φάκελο της αλληλογραφίας από το 

State Department, ο οποίος ως φαίνεται δεν περιείχε αποκαλυπτικά στοιχεία για τον 

φόνο. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει εάν υπήρχαν περιστατικά που να έδειχναν ότι ο 

Στακτόπουλος ήταν αθώος.391 

Τα αγγλικά του Στακτόπουλου  

Ο Στακτόπουλος υποστήριξε ότι η εμπλοκή του ήταν μια ατυχής σύμπτωση, 

που οφειλόταν αποκλειστικά στο ότι γνώριζε αγγλικά. Εάν αυτό ανατρεπόταν, τότε η 

συνέργεια του στο φόνο θα ήταν δεδομένη. Κατά τη δίκη δεν διερευνήθηκε εάν ο 

Μουζενίδης γνώριζε αγγλικά, κάτι το οποίο ο Γιάννης Βούλτεψης κατέγραψε ως 

αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ομοίως και η γράφουσα γνωρίζει από το οικογενειακό 

περιβάλλον, ότι ο Αδάμ μιλούσε άπταιστα αγγλικά. Σε συνάντηση που είχε ο 

                                            
388 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Πράξις Ενόρκου Καταθέσεως, John Donovan,  6 Ιουνίου 1978, «Ένας έλληνας αξιωματικός της ΚΥΠ έδωσε στον 

Κέλλις τα τρία ονόματα: Ο Γεώργιος Γεμενίτης, διευθυντής του λιμένος Πειραιώς (το 1948) και αργότερα βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, κατά 

πληροφορίες πράκτωρ των Βρετανών, ο Μιχαήλ Κορτένης και ο Ηρακλής Κεζεγκόπουλος». 
389 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Πράξις Ενόρκου Καταθέσεως Ηλίας Βλάντον, July 27, 1978. 
390 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Γιάννης Ρουμπάτης, Ουάσιγκτον, Πρεσβεία της Ελλάδος, 28 Ιουλίου 1978. 
391 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Έκθεσις Εξετάσεως Μάρτυρος, Ηλίας Δημητρακόπουλος,  Ουάσιγκτον, Πρεσβεία της Ελλάδος, 10 Ιουλίου 1978, Κατά 

Παραγγελία του παρά τω Αρείω Πάγω Εισαγγελέως «αριθ.πρωτ.1092/11-4-1978». 
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Βούλτεψης με τον Στέλιο Μουζενίδη το 1953, ο οδοντίατρος απεκάλυψε ότι ο αδελφός 

του ήταν άριστος γνώστης της αγγλικής.392 Εξ αυτού ο Βούλτεψης κατέληξε ότι οι  

ισχυρισμοί του Στακτόπουλου ανατρέπονταν και η ενοχή του ως αναγκαίου συνεργού 

θα ήταν πλήρως αποδεδειγμένη. Από «απλός ακούσιος μάρτυς», όπως ισχυριζόταν ότι 

ήταν θα αποδεικνυόταν ότι εκείνος παρέσυρε τον Πολκ στη βάρκα, ως συνάδελφος, 

στον οποίο ο αμερικανός δημοσιογράφος έδειξε εμπιστοσύνη.393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
392 Γιάννης Θ. Βούλτεψης, ό.π., σ. 85, Ο Jerzy Iwanow, μέλος της πολωνικής εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης, και ανακηρύχθηκε κορυφαίος 

παίκτης του πόλο στην Πολωνία το 1938. Τον Απρίλιο του 1941, έφυγε από τη χώρα για τη Μέση Ανατολή , για να ενταχθεί στις πολωνικές 

δυνάμεις. Εκεί επιλέχθηκε από τις πολωνικές και βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών για μια μυστική αποστολή στην Ελλάδα. Αγωνίστηκε ως 

σαμποτέρ στην ελληνική Αντίσταση κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, συνελήφθη και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. 

393 Γιάννης Θ. Βούλτεψης, ό.π., σσ. 39-41. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Το κίνητρο της δολοφονίας – Τα ενδεχόμενα  

Ενίοτε ο εντοπισμός του δράστη μιας εγκληματικής ενέργειας επέρχεται με τον 

προσδιορισμό των κινήτρων, ενώ άλλες φορές τα στοιχεία οδηγούν στον ένοχο και 

ακολούθως επιβεβαιώνονται τα κίνητρα. Στην υπόθεση της δολοφονίας Πολκ 

ακολουθούνται παράλληλα και οι δυο δρόμοι.  

4.1. Έγκλημα των παρακρατικών ή του υποκόσμου;  

Εκείνη την περίοδο η έννοια του παρακράτους δεν ήταν καινοφανής. Η δράση 

των Ταγμάτων Ασφαλείας, κατάλοιπο των συνεργατών των ναζί και η χρησιμοποίησή 

τους από τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις, δημιούργησαν μια εικόνα προστατευόμενης 

από το κράτος βίας και ανομίας. Θεωρητικά άτομα με επαφές στον υπόκοσμο δρούσαν 

ανενόχλητα. Τί δυνατότητες επιχειρηματικής οργάνωσης είχαν αυτές οι ομάδες και για 

ποιο λόγο θα δολοφονούσαν τον Πολκ, με την κάλυψη των ελληνικών  και 

αμερικανικών αρχών; Ήταν προφανές ότι εάν στον φόνο εμπλέκετο η αστυνομία και 

επεδίωκε να κατηγορήσει τους κομμουνιστές, ήταν πιο πιθανό να εξαφάνιζε για πάντα 

τον Πολκ ή να τον εναπόθετε σε περιοχή μακριά από τη δική της εμβέλεια και μάλλον 

σε κομμουνιστικό έδαφος, υποστήριξε ο Φρέντερικ Έρ. Ήταν παράλογο να επιτρέψουν 

οι αστυνομικοί να βρεθεί το σώμα του μπροστά στο αμερικανικό προξενείο και να 

έχουν ταχυδρομήσει την ταυτότητά του στον εαυτό τους.394 

Την υπόθεση περί εμπλοκής του παρακράτους παρουσίασε η Κέιτι Μάρτον. 

Όπως έγραψε βασίστηκε στην κατάθεση της υπηρέτριας των Κοκκώνη, που φέρεται να 

είπε ότι ένας άγνωστος επισκέφτηκε την οικία μεταξύ 16-31 Μαρτίου και ήταν το 

πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας. Όμως η ίδια η Δέσποινα Βρούτση ουδέποτε 

αναφέρθηκε σε τέτοιο γεγονός ή πρόσωπο.395 Αυτό τον άγνωστο η Μάρτον τον ταύτισε 

με κάποιον Μιχαήλ Κουρτέση. Επίσης, συνέδεσε τον βουλευτή Πειραιώς Νικόλαο 

Γεννηματά396 με τον Κουρτέση, ο οποίος υποστήριξε ότι ήταν επικεφαλής του ΟΛΠ, 

που δρούσε ως μηχανισμός του δεξιού παρακράτους, ενώ ταύτισε τα μέλη του 

                                            
394 Frederick Ayer, Yankee G-Man, The Body in the Harbor, H. Regnery Chicago, 1957, σ. 278.   
395 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Πρωτοδικείον Αθηνών, Ένορκος κατάθεσις Δέσποινας Βρούτση, 19 Μαΐου 1948, «Δεν ενθυμούμαι ποτέ να εζήτησε τον 

Πόλκ ή να εμίλησε μαζί του άτομον με ευτελή περιβολή εμφανιζόμενον ως μικροπωλητής». 

396 Νικόλαος Γεννηματάς εξελέγη βουλευτής Πειραιώς στις εκλογές της 31ης  Μαρτίου 1946, με την Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (Λαϊκό 

Κόμμα). Δεν επανεξελέγη. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
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Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς με τους Χίτες και τα Τάγματα Ασφαλείας. Ωστόσο, 

συνέχεε πρόσωπα και καταστάσεις.397 Μέσω του «Γεννηματά» και κατ’ επέκταση 

μέσω του «Κουρτέση», ο Τσαλδάρης συντηρούσε ένα δίκτυο δεξιών κακοποιών 

στοιχείων, στους οποίους προσέφερε δουλειές, συμβόλαια και χρήμα και εκείνοι τον 

ενίσχυαν πολιτικά.398 Ο Κουρτέσης, φέρεται να συνταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 

4-6 Μαΐου με τον Μουσχουντή, που συνεργάστηκε στο έγκλημα.399 Ωστόσο, δεν 

υπήρχε Κουρτέσης ή παρεμφερές όνομα στους καταλόγους των αεροπορικών 

εταιρειών, που να ταξίδεψε από και προς την Αθήνα εκείνο το διάστημα.400 Εάν ίσχυε 

το σενάριο ο Κουρτέσης και ο Μουσχουντής θα έπρεπε να διέθεταν μαντικές 

ικανότητες για να ξέρουν ότι ο Πολκ θα σταματούσε τυχαία στη Θεσσαλονίκη, αφού η 

Μάρτον υιοθέτησε την άποψη ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας είχε πλημμυρίσει. Αυτό 

θα σήμαινε ότι ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως Ρέντης και ο στρατηγός Ντόνοβαν 

γνώριζαν ότι ο Μουσχουντής ήταν συνένοχος σε ένα έγκλημα με κάποιον Κουρτέση. 

Γιατί οι Αμερικανοί θα συγκάλυπταν έναν εγκληματία ή ακόμη και τον Μουσχουντή; 

Υπήρχε περίπτωση οι αμερικανικές ή οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες να συνέδραμαν 

αυτό το συνονθύλευμα για χάρη ενός αστυνομικού διευθυντή; Τί λόγο είχε ο 

στρατηγός Ντόνοβαν να σιωπήσει; Γιατί θα ρίσκαρε αποκρύπτοντας από τον Μάρσαλ, 

στον οποίο τελικά λογοδοτούσε, έναν ένοχο ανάξιο λόγου; Και γιατί θα διακινδύνευε ο 

Μουσχουντής την καριέρα ή τη ζωή του;  

Εάν γίνει δεκτή η υπόθεση της εγκληματικής ενέργειας από κακοποιά στοιχεία, 

απατεώνες, λαθρεμπόρους- μαυραγορίτες ή διακινητές παράνομων ουσιών τότε πρέπει 

να γίνει δεκτό ότι ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, οι ελληνικές και αμερικανικές 

υπηρεσίες μπήκαν στον κόπο να τους καλύψουν. Με ποια σκοπιμότητα; Το ότι ίσως 

κάποιοι ήταν δεξιοί δεν αποτελούσε συγχωροχάρτι, αφού ήδη είχαν αρχίσει οι διώξεις 

                                            
397 Η Μάρτον ταύτισε τον βουλευτή Γεννηματά με την οικογένεια του στρατιωτικού Ιωάννη Γ. Γεννηματά και αδελφού του Θεόδωρου 

Γεννηματά, λέγοντας ότι ο βουλευτής καταγόταν από στρατιωτική οικογένεια. Ο Θεόδωρος Γεννηματάς, Μανιάτης, δικηγόρος και 

οικονομολόγος, διετέλεσε γενικός διευθυντής της UNRRA στην Ελλάδα, σύμβουλος της Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής και αργότερα της 

εν Ελλάδι Αμερικανικής Πρεσβείας (πατέρας του Γιώργου Γεννηματά, υπουργού στις κυβερνήσεις Αν. Παπανδρέου). Αδελφός του ήταν ο 

Ιωάννης Γ. Γεννηματάς, Αντιστράτηγος και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου, 1964-1965. 

398 Kati Marton, ό.π., σσ. 116-118. 
399 Kati Marton, ό.π., σσ. 132-135, Για αυτά η Μάρτον επικαλείται σημείωση του Ντόνοβαν από σχετική συνομιλία του με τον υπουργό 

Δημοσίας Τάξεως Ρέντη. Όσον αφορά την σχέση Κουρτέση – Μουσχουντή επικαλείται γράμμα του Λ. Αντωνίου, προς τον Κέλλυ, χωρίς να 

εξηγεί πως είχε πρόσβαση στα έγγραφα του Κέλλυ. Απλώς αναφέρει ονόματα διαφόρων βρετανών αξιωματούχων και αδυνατώντας να τα 

συνδέσει με την υπόθεση παραθέτει τα βιογραφικά τους ως να είναι αποδείξεις για κάποια συμμετοχή ή ενέργεια.   

400 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 /ΥΠΦ3, Ελληνικαί Αεροπορικαί Συγκοινωνίαι ‘ ΕΛΛ.Α.Σ. Α.Ε.΄ Δηλωτικόν Επιβατών, & Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, 

‘‘Η Υπόθεσις του Γεωργίου Πόλκ’’, 27 Μαίου 1948, σ. 4. 
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εναντίων των δοσιλόγων.401 Επιπλέον, για ποιο λόγο ο Μουσχουντής, που γνώριζε 

κάθε απατεώνα της Θεσσαλονίκης και όλα τα κυκλώματα, δεν κατάφερε να αποσπάσει 

κάποια μαρτυρία ακόμη και με «βασανιστικά» μέσα, προκειμένου να αναγνωριστεί για 

το έργο του. Γνώριζε όλες τις παρακρατικές ομάδες. Είχε πρόσβαση σε κάθε χώρο. 

Έχοντας διανύσει όλη την επαγγελματική διαδρομή του στην πόλη διέθετε πλειάδα 

πληροφοριοδοτών, που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν κάτι χρήσιμο. Εν τούτοις, δεν 

βρήκε το παραμικρό. Θα διακινδύνευε προστατεύοντας άτομα του υποκόσμου ή 

αστυνομικούς, που μπορεί να είχαν συναλλαγές μαζί τους; Για τον ίδιο ουδέποτε 

υπήρξε έστω υπόνοια συμμετοχής του σε παρανομίες. Ουδείς μπορούσε να 

αμφισβητήσει την εντιμότητά του.  

Εν τω μεταξύ, οι φήμες οργίαζαν και ο κάθε ένας έγραφε ότι ήθελε, με 

αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης (έως και σήμερα). Το υπουργείο Εξωτερικών 

κινητοποιήθηκε. Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξανδρος Κύρου, μόνιμος αντιπρόσωπος 

στην πρεσβεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωνε για τη ραδιοφωνική εκπομπή του CBS της 

προηγουμένης ημέρας. Ο παρουσιαστής Ουίνστον Μπαρντέτ (Winston Burdett), 

ανέφερε ότι τρεις ομάδες διέθεταν οργάνωση ικανή να διαπράξει τη δολοφονία. Οι 

κομμουνιστές, οι Χίτες και η ΕΣΑ. Αφού εξήρε τις ενέργειες του Μουσχουντή, έδωσε 

μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση. Όπως είπε όταν βρισκόταν στην Ελλάδα ένας 

νεαρός του μίλησε για μια διεθνή σπείρα ναρκωτικών, η οποία υπό την καθοδήγηση 

των κομμουνιστών δρούσε σε Ελλάδα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, ενώ του 

εκμυστηρεύτηκε ότι είχε συναντήσει τον Πολκ. Έτσι, ο Μπαρντέτ θεώρησε ότι η 

έρευνα έπρεπε να στραφεί και σε άλλες κατευθύνσεις. Άποψη με την οποία συμφώνησε 

και ο στρατηγός Ντόνοβαν, που ήταν παρόν στην εκπομπή και πρόσθεσε ότι «η 

ελληνική αστυνομία δεν ηρεύνησε με ζήλο άλλας πιθανότητας.402 

Το στοιχείο της τυχαιότητας επικαλέστηκαν όσοι δεν ήθελαν να δώσουν 

πολιτικό χρώμα στο έγκλημα, ενώ κάποιοι επέμεναν ότι οι δράστες κινούμενοι στο 

περιθώριο δεν είχαν πολιτικά κίνητρα. Ακόμη και η έκθεση της Επιτροπής Λίππμαν, 

                                            
401 Εφημερίδα Εμπρός, Δίκη Δοσιλόγων, 11 Μαρτίου 1948, σ. 6. 

402 ΓΑΚ, KYT.10, Φ50 ΥΠΦ1, Μόνιμος Αντιπρόσωπος Α. Κύρου, Προς το επί των Εξωτερικών Β Υπουργείον, Γ  ́Δ/νσιν Πολιτικών 

Υποθέσεων, Αριθ. Πρωτ: 6723, Νέα Υόρκη, 10 Σεπτεμβρίου 1948, Ραδιοφωνική Εκπομπή περί Πόλκ: «Winston Burdett: 1) εάν τον εκτέλεσαν οι 

κομμουνιστές, τότε θα πρέπει να ήσαν πράκτορες ειδικώς ελθόντες με οδηγίας από το ανώτατον συμμοριτικόν αρχηγείον. 2) Ετέρα οργάνωσις 

αξία λόγου είναι η οργάνωση Χ της Θεσσαλονίκης, ην χαρακτήρισε ως άκρως δεξιάν, τρομοκρατικήν και ως έχουσα διακλαδώσεις και εν τω 

στρατεύματι. 3) Τρίτη οργάνωσις με τελείαν σύνθεσιν είναι η ΕΣΑ, ο καλύτερος οργανωμένος τομεύς του στρατεύματος». Κατά τον Μπαρντέτ οι 

υπόνοιες βάρυναν και τη Δεξιά και την Αριστερά «διότι αμφότεραι είχον ως κίνητρον να εκθέσουν την ελληνικήν κυβέρνησιν εις τα όμματα της 

αμερικανικής και της παγκοσμίου κοινής γνώμης». 
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έγραφε ότι: «το έγκλημα δεν μπορούσε να λυθεί επαγωγικά –επιχειρώντας να 

καθοριστεί ποιοι είχαν να κερδίσουν περισσότερα από τη δολοφονία Πόλκ».403 

Βεβαίως, δεν είχαν όλοι την ίδια αφετηρία σκέψης ούτε τις ίδιες σκοπιμότητες. Ο 

αντισυνταγματάρχης Μπέν Φράνκλιν Ντίξον (Ben Franklin Dixon), συμπέρανε ότι 

πιθανόν ο Πολκ να ήρθε σε επαφή με αντάρτες, οι οποίοι και τον δολοφόνησαν.404  

4.2. Δολοφονία προς εκφοβισμό του Τύπου;  

Άλλη θεωρία υποστήριζε ότι οι Βρετανοί, μαζί με τους Αμερικανούς και την 

ελληνική κυβέρνηση, προσπαθούσαν να εκφοβίσουν τους δημοσιογράφους, πολλοί εκ 

των οποίων είχαν πάρει θέση υπέρ των κομμουνιστών. Αυτό υποστήριξε ο 

ραδιοφωνικός Σταθμός της Μόσχας στις 17 Μαΐου.405 Τα ίδια είχαν ακουστεί στις 

δολοφονίες του Ζεύγου και των αεροπόρων. Έτσι, επιχειρήθηκε να φανεί ότι ο Πολκ 

ήταν ένα κατά κακή τύχη θύμα, προς παραδειγματισμό των υπολοίπων, αφού ήταν εις 

εκ των πολλών που αρθρογραφούσαν κατά της κυβέρνησης και πως θα μπορούσε να 

ήταν οποιοσδήποτε στην θέση του. Αλλά, γιατί επελέγη ο λιγότερο «επικίνδυνος»; 

Ιδιαίτερα επικριτικά άρθρα για την κυβέρνηση και την αμερικανική παρέμβαση, που 

έθιγαν τα ελληνο-αμερικανικά συμφέροντα, έγραφαν οι περισσότεροι εν Ελλάδι ξένοι 

ανταποκριτές. Αριστεροί είχαν χαρακτηριστεί οι Ντάνιελ Ρέιμοντ (Raymond Daniel), 

Χόουμερ Μπίγκαρτ, Ντάνιελ Θράπ και Κωνσταντίνος Πούλος,406 ενώ κάποιοι είχαν 

συναντηθεί με τους αντάρτες, χωρίς να επιχειρηθεί από κυβερνητικής ή άλλης πλευράς 

να εμποδιστούν. Άρθρο του Μπίγκαρτ, στην New York Herald Tribune, για την 

εκτέλεση 97 ανταρτών προκάλεσε την παρέμβαση του Τζώρτζ Μάρσαλ, ο οποίος με 

τηλεγράφημα προς την Αθήνα, συνέστησε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έπρεπε 

να απαντά σε τέτοια δημοσιεύματα.407 Ο δημοσιογράφος, δέχθηκε τις γνωστές 

                                            
403 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 500. 
404 Association for Diplomatic Studies and Training, Country and Subject Reader Series, Ben Franklin Dixon -Greek Desk Washington, DC 

(1948-1951),  He was interviewed by Charles Stuart Kennedy in 1990 and 1991, σσ. 51-52, «Ben Dixon: Τίποτε δεν έβγαζε νόημα. Δεν υπήρχε 

κίνητρο ούτε από τη Δεξιά ούτε από την Αριστερά. Έτσι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κάτι είχε πάει στραβά και ο τύπος γνώριζε πάρα πολλά 

για κάποιον που ήταν στην Αριστερά, ο οποίος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, όταν δεν κατάφεραν κάτι τον πυροβόλησαν. Αυτή έμοιαζε να 

είναι η επικρατέστερη άποψη. Φαίνεται πως οι άνθρωποι του Προξενείου και της CIA γνώριζαν τι είχε συμβεί. Αλλά, όπως είπα, δεν υπήρχε 

κίνητρο, εκτός εάν ο Πόλκ είχε πλησιάσει την αριστερή οργάνωση στη Θεσσαλονίκη… και όταν δεν τον πήγαν να δει το Μάρκο φοβήθηκαν και 

τον πυροβόλησαν». 

405 Αχιλλέας Χατζόπουλος, ό.π., σ. 254, «Στο παρελθόν, ο Πόλκ επετέθη έντονα κατά της ελληνικής κυβερνήσεως και του Αρχηγείου Ενόπλων 

Δυνάμεων. Τον σκότωσε η φασιστική κυβέρνηση για να σωπάσει ένας κατήγορός της και να συνετισθούν οι άλλοι…». 
406 Kati Marton, ό.π., σ. 69.  
407 FRUS, 1948, Vol. IV, Page 59, Telegram: 868.00/3--448, The Secretary of State to the Embassy in Greece, Washington, March 9, 1948. 
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παραινέσεις από τον Κάρλ Ράνκιν (Karl Rankin).408 Τα ίδια επανέλαβε ο Ράνκιν 

τέσσερις ημέρες αργότερα και στον Χατζηαργύρη.409 Σύμφωνα με αναφορά του 

αμερικανού επιτετραμμένου, ο Τσαλδάρης κατηγορούσε το Μπίγκαρτ, αλλά θεωρούσε 

ιθύνοντα νου, με ολέθρια επίδραση τον Χατζηαργύρη.410 Τη διστακτικότητα των 

Αμερικανών να ζητήσουν τη σύλληψή του εξηγεί αναφορά της US Military Mission: 

«Οι απληροφόρητοι δημοσιογράφοι θα τον καθιστούσαν μάρτυρα». Περιέργως, έναν 

μήνα μετά τη δολοφονία Πολκ, ο Μπίγκαρτ θεωρήθηκε αρκετά έμπιστος από τον 

Τσαλδάρη για να μεταφέρει υποτίθεται μήνυμα διαπραγμάτευσης προς τον Ζαχαριάδη 

(στο 4ο κεφ: Η Ελληνική κυβέρνηση;).  

Εν πάση περιπτώσει, η αρθρογραφία του Πολκ ενοχλούσε, αλλά ποτέ δεν 

προκάλεσε τόση δυσαρέσκεια όση άλλων συναδέλφων του. Οι ανταποκρίσεις του 

ουδέποτε τάραξαν τα νερά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ζητηθεί η συμμόρφωσή του. 

Εξάλλου, καμία ελληνική εφημερίδα δεν αναδημοσίευσε ανταπόκριση του Πολκ (πλήν 

του Harper’s). Ακόμη και η αριστερίζουσα Ελευθερία, αναφερόταν μόνο στα άρθρα 

των Μπίγκαρτ και Θράπ. Ο Πολκ περνούσε απαρατήρητος.411 Εφόσον ήταν 

ενοχλητικός και δημιουργούσε τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν εκλείθη για 

προσωπικές «συστάσεις»; Τα επικριτικά για την κυβέρνηση ρεπορτάζ ήταν συχνά. Στο 

στόχαστρο των δημοσιογράφων ακόμη και φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, όπως η 

Εστία και η Βραδυνή είχε τεθεί η AMAG για τη διαχείριση της βοήθειας.412 Ουδείς εξ 

αυτών υπέστη κάτι, παρ’ ότι θα ήταν μια εύκολη εσωτερική υπόθεση από στοιχεία της 

δεξιάς ή του παρακράτους, ούτε κάποιος διαμαρτυρήθηκε ότι απειλήθηκε. Η υπόθεση, 

να απείλησε ο Πολκ τον Τσαλδάρη, πως θα τον εξέθετε και αυτή ήταν η αιτία της 

δολοφονίας του, ήταν ατεκμηρίωτη (στο 4ο κεφ: Η Ελληνική κυβέρνηση;). Τίποτε δεν 

επιβεβαίωνε ότι εκτοξεύτηκε τέτοια απειλή.  

Το άρθρο στο HARPER’S Magazine 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου τα πυρά μεταξύ των αντιπάλων 

ανταλλάσσονταν και μέσω του Τύπου. Ένα από αυτά βρήκε τον Πολκ. Σύμφωνα με 

                                            
408 Drew Pearson Washington, (by Bell Syndicate), San Bernardino Sun, Vol. 54, N. 226, 20 May 1948 & Kati Marton, ό.π., σσ. 105-107, «Τα 

δημοσιεύματα του δημιουργούσαν την αίσθηση στην αμερικανική κοινή γνώμη πως η Ελλάδα δεν άξιζε να παίρνει βοήθεια και οι αμερικανοί 

ήταν ανίκανοι για να τη σώσουν». 
409 NARA, RG 84, Athens Post Files, 891, Confidential, April 7, 1948, Athens to State, #413.  
410 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σ. 38, RG59, 868.00/2-2048, February 20, 1948, Athens to State, #306. 
411 Εφημερίδα Ελευθερία, Ενδεικτικά:΄Ο Γρίσουολντ Συνιστά όπως Διάδοχος του Είναι ο Μέλλων Πρεσβευτής εις την Ελλάδα ,́ 8 Απριλίου 

1948, σ.3.   
412 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σσ. 66- 67.  



 
 

121 

τους οπαδούς του σεναρίου, που ήθελε την ελληνική κυβέρνηση υπεύθυνη για τη 

δολοφονία, ο λόγος που του «έκλεισαν το στόμα» ήταν το δημοσίευμα του στο 

Harper’s Magazine (6/12/1947). Το άρθρο, έδειχνε ότι η δουλειά του Πολκ σε μεγάλο 

βαθμό επηρεαζόταν από τις πληροφορίες που του «προσέφερε» το κοντινό του 

περιβάλλον, αφού ο ίδιος απέφευγε επαφές με οποιαδήποτε πλευρά των αντιμαχομένων 

του Εμφυλίου.413  

Ο Πολκ εξαπέλυε μύδρους κατά της κυβέρνησης για τον τρόπο διάθεσης της 

αμερικανικής βοήθειας, ενώ εξυμνούσε την ευφυΐα του γραμματέα του ΚΚΕ. 

Συνέκρινε το Ζέρβα με τον Ζαχαριάδη για το ποιος μπορούσε να αναλάβει την τύχη 

της χώρας. Μια σύγκριση σκοπιμότητας, που έθετε στο αναγνωστικό κοινό ένα ψευτο 

–δίλλημα, μεταξύ Δεξιάς – Αριστεράς (17 ημέρες μετά ανακηρύχτηκε η ΠΔΚ). Ο 

Πολκ ήταν εύκολο να πληροφορηθεί για το ποιόν του Ζέρβα, αλλά δεν ίσχυε το ίδιο 

για τον Ζαχαριάδη. Κάποιος τον ενημέρωσε για τις «αρετές» του, διαφορετικά πως τον 

έκρινε ως «άνθρωπο του πνεύματος και όχι της ισχύος»; Επίσης, έγραφε ότι η 

αμερικανική παρέμβαση απέτρεψε μια κομμουνιστική δικτατορία, που όμως δεν θα 

ήταν χειρότερη από μια δεξιά φασιστική.414 Το άρθρο αναδημοσιεύτηκε στο Βήμα, με 

τη βοήθεια του Χατζηαργύρη.415 Συγκρίνοντας το ύφος γραφής του άρθρου 

παρατηρείται ότι διέφερε από προηγούμενα κείμενα του Πολκ. Αμαύρωνε την 

κυβέρνηση, έδινε βαρύτητα στη διεθνή πολιτική, στον Ψυχρό Πόλεμο, χρησιμοποιούσε 

υποβολιμαίο λόγο, καθοδηγούσε τον αναγνώστη, χειραγωγούσε τη σκέψη. Λίγους 

μήνες νωρίτερα εξέφραζε διαφορετική άποψη για τις δυνάμεις που συγκρούονταν στη 

Μέση Ανατολή.416 Το άρθρο έθετε ερωτήματα που απευθύνονταν προς την 

Ουάσιγκτον. Εξέφραζε κυρίως ανησυχία για τη στάση που θα τηρούσαν οι ΗΠΑ έναντι 

της ΕΣΣΔ, ενώ η Ελλάδα αποτελούσε αφορμή για σύγκριση των δυο οικονομικών 

συστημάτων.417  

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Πολκ υπέβαλε την παραίτησή του από το  Newsweek, 

ενώ ο εκδότης Harry Kern τον ενημέρωσε ότι διέκοπτε τη συνεργασία τους.418 Το 

δημοσίευμα είχε προκαλέσει την παρέμβαση του έλληνα πρέσβη Βασίλη Δενδραμή, 

                                            
413 Kati Marton, όπ., σ. 317. 
414 Harper’s Magazine, by George Polk, Greece puts us to the test, New York City, December 1947, σσ. 529- 536. 
415 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 142 & σ. 134,  Ο Χατζηαργύρης είχε προσληφθεί στο «Βήμα» μετά από μεσολάβηση του πρωθυπουργού 

Θεμιστοκλή Σοφούλη προς τον εκδότη Δημήτριο Λαμπράκη.  

416 ΓΑΚ, KYT.13, Φ68 ΥΠΦ1, George Polk: To Ted, Cairo, July 12, 1947. 
417 Kati Marton, ό.π., σσ. 99-100. 
418 Kati Marton, ό.π., σσ. 100-102. 
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στον διευθυντή του CBS Φράνκ Στάντον (Frank Stanton). Σε επιστολή του 

χαρακτήριζε υπερβολικό το λόγο του Πολκ, διότι παρουσίαζε τα γεγονότα πλήρως 

διαστρεβλωμένα και ζητούσε από τον εκδότη να του υπενθυμίσει τον κώδικα 

δεοντολογίας.419 Αμέσως μετά το επεισόδιο, έφτασε στην Αθήνα ο Χόουμερ 

Μπίγκαρτ, της New York Herald Tribune, με την οποία συνεργαζόταν και ο 

Χατζηαργύρης, ο οποίος όμως απέφυγε να πει γιατί δημόσια κράτησε αποστάσεις από 

το συνάδελφο.420  

Στις αρχές Ιανουαρίου, μια εβδομάδα μετά τη δημιουργία της Προσωρινής 

Δημοκρατικής Κυβέρνησης, (24/12/1947), ο Πολκ περιόρισε τις αναφορές στην «κακή 

κυβέρνηση των Αθηνών». Οι ανταποκρίσεις του παρουσίαζαν μια χώρα καθημαγμένη 

από τον Εμφύλιο, όπου οι κομμουνιστές εμφανιζόταν ως αιτία των δεινών της. 

Επικεντρώθηκε στους «ληστές αντάρτες, οι οποίοι για περισσότερο από ένα χρόνο, 

εμποδίζουν κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης, της χώρας, καταστρέφουν 

ανυπεράσπιστα χωριά, καίνε τα σπίτια και τις σοδειές των ανθρώπων, δολοφονούν 

κάθε αρτιμελή άνδρα, με επικεφαλής τον πανούργο Μάρκο, που πήρε τον τίτλο του 

πρωθυπουργού και ο πληθυσμός της υπαίθρου φοβισμένος εγκαταλείπει τα χωριά».421 

Μια καθαρά αντι-κομμουνιστική περιγραφή.  

Πιθανόν το ταξίδι που πραγματοποίησε ο Πολκ στη Θεσσαλονίκη (5 

Φεβρουαρίου), είχε άμεση σχέση με το Harper’s. Την ημέρα της αναχωρήσεως του 

φέρεται να έγραψε στον Don Hollenbeck για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, 

προκειμένου να μετακινηθεί στη βόρεια Ελλάδα, συνοδεύοντας τον ελληνικό 

στρατό.422 (Υπό διερεύνηση η συγγραφή της επιστολής). Εν τούτοις, οι επόμενες 

ανταποκρίσεις του ήταν τελείως διαφορετικές. Ήταν πιθανή μια τέτοια αλλαγή ή 

συνέβαινε κάτι άλλο; Οι επιστολές της 5ης Φεβρουαρίου ήταν καθοριστικές στην 

υπόθεση των κλαπέντων φακέλων (στο 5ο Κεφ: Οι Χαμένοι φάκελοι). Όσα υποτίθεται 

ότι έγραψε στο Hollenbeck αποτελούν μια πρώτη ανάγνωση.   

 

 

                                            
419 Drew Pearson Washington,  by Bell Syndicate, San Bernardino Sun, Vol.54, N. 226, 20 May 1948.  
420 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ. 2, «Η συνεργασία μου με τον 

Μπίγκαρτ, δεν ήτο ευχάριστος, καθόσον ούτος απέστελλε μονομερείς κατά την γνώμη μου ανταποκρίσεις εις Αμερικήν». 
421 ΓΑΚ, KYT. 14, Φ68, George Polk Reporting from Athens, February 25 - April 21 - April 29, 1948. 
422 Kati Marton, ό.π., σσ. 112 – 116 & Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 167. 
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4.3. Η ελληνική κυβέρνηση; 

Η αναζήτηση του κινήτρου της δολοφονίας δεν αφίσταται από τη διερεύνηση 

των λόγων, για τους οποίους θα μπορούσε να διακοπεί η αμερικανική βοήθεια προς την 

Ελλάδα και το ποιος θα επωφελείτο από αυτό. Ποια από τις δυο πλευρές στον Εμφύλιο 

θα ωφελούσαν τα αρνητικά δημοσιεύματα, εφόσον πετύχαιναν τον στόχο τους, δηλαδή 

τη διακοπή της αμερικανικής συνδρομής;  

Η αριστερά επιχειρηματολογούσε ότι η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για τη 

δολοφονία, επειδή ήθελε να εμποδίσει μια συνάντηση του Πολκ με τον Μάρκο. Ο 

στρατηγός Ντόνοβαν, στις 24 Ιουλίου, ξεκαθάρισε στον αρχηγό της αστυνομίας 

Ξανθόπουλο ότι οι έρευνες δεν θα εξαιρούσαν δεξιούς ή αριστερούς.423  

Με δεδομένη την ελληνο-αμερικανική συμφωνία, η δολοφονία Πολκ από την 

κυβέρνηση ή παρακρατικούς κύκλους σήμαινε ότι η Αθήνα θα ερχόταν σε σύγκρουση 

με την Ουάσιγκτον. Η δολοφονία δεν συνιστούσε απλώς παραβίαση της συμφωνίας, 

αλλά επιθετική ενέργεια εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης, απέναντι στην οποία 

και προσωπικά στον πρόεδρο Τρούμαν η Ελλάδα δεσμεύτηκε, να διασφαλίσει την 

εφαρμογή της συμφωνίας.424 Οι ανταποκρίσεις του Πολκ, παρά τον τόνο τους έμοιαζαν 

με εκείνες των άλλων δημοσιογράφων, δεν έθεταν σε κίνδυνο την αμερικανική βοήθεια 

και έτσι δεν αποτελούσαν κίνητρο για τη δολοφονία του. Τουναντίον, η Ουάσιγκτον 

χρειαζόταν τους δημοσιογράφους για να αναφέρουν τις ελληνικές παρεκκλίσεις, όπως 

ήταν σαφές από τη συμφωνία. Εξάλλου, η αναφορά του Εθνικού Συμβουλίου 

Ασφαλείας προς τον Τρούμαν ήταν ενδεικτική των προθέσεών τους: «Ο τερματισμός 

όλης της βοήθειας ή της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα είναι απαράδεκτος, 

εν όψει των συνεπειών που αναφέρονται ανωτέρω [...]».425 Η ελληνική κυβέρνηση 

ήταν ενήμερη για τις προθέσεις των Αμερικανών. Γνώριζε ότι τα όποια δημοσιεύματα, 

την εξέθεταν, αλλά όχι σε βαθμό που θα άλλαζε η στρατηγική των ΗΠΑ. Επομένως, το 

να σκοτώσει έναν Αμερικανό και να προκαλέσει τη μήνι τους, ενώ περίμενε τη βοήθειά 

τους, μόνο ως ευφάνταστο σενάριο μπορεί να τεθεί. Η Ουάσιγκτον ενδιαφερόταν για 

                                            
423 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σσ. 178-179. 
424 Aid to Greece, Agreement signed at Athens June 20, 1947; exchange of notes at Athens May 26 and June 15 and 18, 1947, Entered into force 

June 20, 1947, Article 7–(1), Article 8, σ.3. 
425 FRUS, Report by the National Security Council to President Truman, Executive Secretariat Files, Lot 63-D351, Top Secret NSC 5/2, 

Washington, February 12. 1948, The Position of the United States with Respect to Greece,  Vol. IV  Page 46 -50. 
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το αν επηρέαζε ο Τύπος το Κογκρέσο, αλλά δεν καθόριζαν οι δημοσιογράφοι τις 

κυβερνητικές αποφάσεις.  

Διαπιστώνεται μια εμμονή από διαφόρους, περί εμπλοκής του Τσαλδάρη στη 

δολοφονία. Η Μάρτον τον υπέδειξε ως τον εγκέφαλο σύλληψης του σχεδίου. 

Υποτίθεται πως ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος είχε καταθέσει στην Chase National 

Bank της Νέας Υόρκης, ποσό 25.000 δολαρίων και πως ο Πολκ απειλούσε να το 

αποκαλύψει. Αυτό ήταν το «κίνητρο» του αντιπροέδρου. Ακόμη και αν γίνει δεκτό 

κάτι τέτοιο, το έγκλημα ήταν αντικίνητρο, γιατί η αποκάλυψη της υπεξαίρεσης, θα 

οδηγούσε τον Τσαλδάρη σε έκπτωση από το αξίωμά και θα τον συνέδεε άμεσα με τον 

φόνο. Θα ήταν άνους να ρισκάρει την καριέρα του για ένα ποσό αμελητέο για τα 

δεδομένα της οικογενείας. Σύμφωνα με το σενάριο ο Πολκ τον επισκέφτηκε και χωρίς 

περιστροφές τον ρώτησε για τον λογαριασμό. Όταν εκείνος απάντησε ότι πρόκειται για 

ανεύθυνη κατηγορία, ο Πολκ έξαλλος φώναξε πως θα τα έγραφε όλα μόλις γύριζε στη 

Νέα Υόρκη και θα τον τελείωνε. Το υποτιθέμενο σκηνικό βασίζεται σε συνομιλία της 

Ρέας με τη Μάρτον.426 Επίσης, έγραψε πως στη Ρέα «προκάλεσε έκπληξη ότι ο Τζώρτζ 

έζησε έστω και τρεις ημέρες μετά τη συνάντηση με τον Τσαλδάρη», κάτι που η Ρέα 

διέψευσε αργότερα.427  

Έκτοτε η ιστορία αναπαράχθηκε και συχνά θεωρείται δεδομένη. Αλλά, 

ανατρέχοντας στα έγγραφα διαπιστώνεται ότι αυτή η πληροφορία προερχόταν από τον 

ελληνο-αμερικανό Τζέιμς Κέλλις, βοηθό του στρατηγού Ντόνοβαν, που 

παρακολουθούσε τις έρευνες. Αρχική και μοναδική πηγή του για την «εμπλοκή» του 

Τσαλδάρη ήταν η Ρέα. Εκτός του Κέλλις, το θέμα της υπεξαίρεσης δεν υπήρχε ούτε ως 

απλή αναφορά, το οποίο Έλληνες και Αμερικανοί θα έπρεπε να διαχειριστούν ή να 

αποκρύψουν. Λόγω του θορύβου που προκλήθηκε, η CIA το ερεύνησε. Αποδείχτηκε 

ότι ο Τσαλδάρης δεν διέθετε λογαριασμό στην τράπεζα, ούτε είχε καταθέσει 25.000 

δολάρια. Ακόμη και αν είχε λογαριασμό και τον αδρανοποίησε μετά τη σύγκρουσή του 

με τον Πολκ, αυτός θα κατέληγε στους αδιεκδίκητους λογαριασμούς, στα αζήτητα της 

τράπεζας. Και αυτή η έρευνα από την Chase Manhattan Bank και το Γραφείο 

Αδιεκδίκητων Κεφαλαίων (Office of Unclaimed Funds of New York State) έδειξε πως 

δεν υπήρχε λογαριασμός του Τσαλδάρη ή του γιού του.428 Όμως η σαθρή κατηγορία 

                                            
426 Kati Marton, ό.π., σ. 129. 

427 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σσ. 169, 279. 
428 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σ. 171. 
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ήταν εύκολο να επικρατήσει, αφού στην ανωτέρω τράπεζα κατατίθεντο τα χρήματα της 

αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα.  

Σύμφωνα με τη Ρέα, πηγή ενημέρωσης του Κέλλις, ο Πολκ, έλαβε τις 

πληροφορίες για το λογαριασμό, μέσω ενός τραπεζικού υπαλλήλου από τις ΗΠΑ. Οι 

έρευνες όμως δεν τον εντόπισαν. Οι υποψίες καταρρίπτονταν από την κοινή λογική, 

αλλά οι εχθροί του Τσαλδάρη μπορούσαν να προβάλουν έναν τέτοιο ισχυρισμό, 

ιδιαίτερα εύπεπτο, δημιουργώντας το κίνητρο της δολοφονίας. Η μομφή έμεινε και 

αξιοποιήθηκε δεόντως από δημοσιογράφους, παραγωγούς ντοκιμαντέρ και κάθε έναν 

που έβρισκε την ιστορία ιντρικαδόρικη, αλλά κυρίως από όποιον είχε συμφέρον να την 

αναπαράγει. Όσον αφορά την πηγή της πληροφορίας, τη Ρέα, χρειάστηκε να περάσουν 

σαράντα τρία χρόνια για να αλλάξει την ιστορία. Σύμφωνα με την επαναδιατυπωμένη 

εκδοχή της συζύγου, ο Πολκ συγκρούστηκε με τον Τσαλδάρη, όχι για κάποιο  

τραπεζικό λογαριασμό, αλλά για τη μαύρη αγορά με τους αντάρτες και για δωροδοκίες 

χαμηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Επομένως, το κίνητρο του φόνου 

εξέλιπε. Η Ρέα το ξεκαθάρισε στον Ελίας Βλάντον: «Δεν πιστεύω ότι ο Τσαλδάρης είχε 

εμπλοκή στο φόνο […] Η οικογένεια του υπουργού ήταν πολύ πλούσια και ισχυρή για 

να σκοτώσει τον σύζυγό μου για ένα μικρό ποσό 25.000 δολαρίων».  

Αυτό που περιέγραψε η Ρέα στο Βλάντον ήταν μια συνήθης συνάντηση 

δημοσιογράφου με υπουργό. Ούτε υπεξαίρεση ούτε απειλές. Ωστόσο, δεν εξήγησε 

γιατί τότε είχε πει στον Κέλλις για υπάλληλο της Chase Bank που ενημέρωσε τον 

Πολκ, αφού αυτό ήταν ψευδές. Διότι με την τελευταία συνέντευξή της αναιρούσε 

πλήρως την ύπαρξη τέτοιων στοιχείων και αποδεικνυόταν ότι το εφηύρε η ίδια ή ήταν 

υποβολιμαίο. Προφανώς δεν εμπνεύστηκε εκείνη την ιστορία της τράπεζας, όπως 

φαίνεται από τη συνέντευξη του 1991. Τότε πόθεν έσχε την πληροφορία; Γιατί ουδείς 

άλλος γνώριζε το θέμα; Η Ρέα «έδωσε» την πληροφορία, χωρίς να αναφέρει την πηγή  

της. Άφησε να εννοηθεί ότι το έμαθε από τον Πόλκ. Αυτή είναι η ήπια εκδοχή, αν 

ληφθεί υπ’ όψιν η αναφορά της στον Κόλμπι για απειλές που είχε δεχθεί «από συγγενή 

κορυφαίου πολιτικού της κυβέρνησης».429 

                                            
429 John Prados, Lost Crusader: The Secret Wars of CIA Director William Colby, The True Story of one of America’s most Controversial 

Spymasters, Oxford University Press, N. York 2003, σ. 40.  
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Η Μάρτον προσδιόρισε την επίσκεψη του Πολκ στον Τσαλδάρη τη Δευτέρα 3 

Μαΐου.430 Εκείνο το πρωινό ο Πόλκ επισκέφτηκε το γραφείο της AMAG, όπου 

συνάντησε τον δημοσιογράφο Merle Werner (εκεί γνώρισε και τον Ντόναλντ Μάτσεν) 

και κάποια στιγμή συναντήθηκε στο «Μεγάλη Βρετανία» με το Νικόλαο Δεμαθά. 

Ουδείς εξ αυτών θυμόταν να μίλησε ο Πολκ για αυτήν τη σημαντική διένεξη με τον 

Τσαδάρη, δεν διέκριναν κάποια ταραχή, δικαιολογημένη εξ αιτίας ενός τέτοιου 

επεισοδίου. Ούτε το ανέφερε κάποιος συγγενής. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει κάτι που να 

δείχνει ότι η συνάντηση ήταν τέτοιου εκρηκτικού περιεχομένου. Επιπλέον, ο ίδιος ο 

Τσαλδάρης μίλησε για τη συνάντηση που είχε με τον Πολκ.431 Θα το έπραττε εάν ήταν 

ο παράγων ενός σχεδίου δολοφονίας; Πιθανότατα υπήρξε και μεσολάβηση για να πάρει 

την συνέντευξη. Έτσι, πιστοποιείτο επίσημα η συνάντηση και θα είχε «βάση» η μομφή, 

ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της συζήτησης που χρησιμοποιήθηκε δεόντως. 

Ο Χατζηαργύρης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Τσαλδάρη. Ατυχώς κάποιοι 

επικαλούνται τα γραφόμενά του, επαναλαμβάνοντας μια ρητορική που εμφορείται από 

ιδεολογική αντιπαράθεση. Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος είχε αποκτήσει έναν 

εχθρό και δεν είχε τρόπο να εμποδίσει τα πλήγματα που δεχόταν. Δήλωνε αδυναμία να 

αντιμετωπίσει τον Χατζηαργύρη, καθώς ήταν θετός γιός του Σοφούλη.432 Ο Τσαλδάρης 

δεν μπήκε τυχαία στο στόχαστρο της Αριστεράς. Εκείνος κίνησε τις διαδικασίες για τη 

σύσταση της Βαλκανικής Επιτροπής του ΟΗΕ, προκειμένου να ερευνήσει το 

παιδομάζωμα, ζήτησε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων μετά την ανακήρυξη 

της κυβέρνησης Βαφειάδη,433 ήταν ο διαχειριστής των κρατικών υποθέσεων, λόγω του 

προκεχωρημένου της ηλικίας του Σοφούλη, ενώ απάντησε αρνητικά στην προοπτική 

συμβιβασμού με τους αντάρτες, με το σκεπτικό να γίνει πρωθυπουργός και να 

διαχειριστεί εκείνος μια ειρήνευση. Επίσης, ο Χατζηαργύρης γνώριζε ότι πίσω από 

κινήσεις για απόλυσή του από την εφημερίδα υπήρχε δάκτυλος του Τσαλδάρη. 

Η υπονόμευση του αντιπροέδρου και η εξώθηση του σε παραίτηση θα 

προκαλούσε κυβερνητική κρίση που εξυπηρετούσε την Αριστερά, επεσήμαινε ο 

                                            
430 Kati Marton, ό.π., σσ. 137. 
431 Εφημερίδα «Μακεδονία», ‘‘Εις Καλόν Δρόμον η Υπόθεσις Πόλκ’’, 21 Μαΐου 1948, «Δεκαπέντε ημέρας πριν αναχωρήσει εις Θεσσαλονίκην 

ο δολοφονηθείς δημοσιογράφος τον επεσκέφθη και έλαβεν συνέντευξιν μαζύ του επί μίαν ολόκληρον ώραν, χωρίς να του διατυπώση κανένα 

παράπονον εναντίον των ελληνικών αρχών». 
432 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σ. 38, FRUS, The Secretary of the State to the Embassy in Greece, Tel: 868.00/2--2048, Athens, 

February 20, 1948–6 p.m., σ. 81. 
433 FRUS, 1947, The Near East and Africa, Vol. IV Page 464, Telegram: 868.00 /12–2647, Memorandum of Conversation, by the Director of 

Near Eastern and African Affairs (Henderson), Washington, December 26, 1947. 
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Στρατηγός Μάρσαλ: «Θα εξουδετέρωνε ότι είχε επιτευχθεί σε στρατιωτικό επίπεδο, 

παρέχοντας ελεύθερο πεδίο κινήσεων στο Μάρκο και τη σοβιετική προπαγάνδα, θα 

περιέπλεκε και θα καθυστερούσε το Σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα, ενώ μπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο τη χορήγηση της βοήθειας στη χώρα».434 Τηλεγράφημα του Ράνκιν 

προς τον Μάρσαλ προειδοποιούσε ότι οι φήμες που δημοσιεύονταν στις 28 Απριλίου 

στις εφημερίδες Καθημερινή και Ελευθερία, ότι οι αντάρτες επιθυμούσαν να 

παραδοθούν «είναι δυνατό, αν όχι πιθανό να προέρχονται από τους κομμουνιστές, για 

να δοκιμάσουν την κυβέρνηση ή να την εκθέσουν ότι αρνείται να σταματήσει η 

αιματοχυσία, εγείροντας εναντίον της τα συναισθήματα του κόσμου».435 

Εάν υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η αμερικανική βοήθεια, αυτός δεν 

προερχόταν από τις οικονομικές ατασθαλίες κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά από 

ενδοκυβερνητικές τριβές. Στις 26 Απριλίου 1948, ο Τσαλδάρης, με σκοπό να 

ανατρέψει την κυβέρνηση, έστειλε κάποιες προτάσεις στο Σοφούλη, περί 

κοινοβουλευτισμού, γνωρίζοντας ότι θα απορρίπτονταν.436  Η ενδοκυβερνητική ρήξη 

προέκυψε έπειτα από ενημέρωση του πρέσβη Δενδραμή ότι επείκειτο στροφή της 

ρωσικής πολιτικής προς έναν συμβιβασμό, με συνέπεια τη συνθηκολόγηση των 

κομμουνιστών. Στις 29 Απριλίου ο Σοφούλης απέκλεισε κάθε διαπραγμάτευση, αφού 

οι κομμουνιστές αρνήθηκαν την αμνηστία που τους προσέφερε.437  

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία μια παρένθεση, για τη συνάντηση του 

Βαφειάδη με δημοσιογράφους, καθώς διαπιστώνονται αποκλίσεις. Ο Τσαλδάρης, με  

άνθρωπό του, είχε πρώτος προτείνει στον Ζαχαριάδη ειρήνευση με σταδιακή  

αμνηστία. Στην 7η ολομέλεια, παρουσία 250 στελεχών, ο Μάρκος είπε ότι υπήρξε 

πρόταση του Τσαλδάρη για να δοθεί τέλος στη σύρραξη.438 Κατά τον Βλαντά, ο τότε 

                                            
434 FRUS, The Secretary of the State to the Embassy in Greece, Tel: 868.00/4--1748, Washington, May 4, 1948–6 p.m., σ. 81. 
435 FRUS, The Charge in Greece (Rankin) to the Secretary of State, Tel: 868.00/4--3048, Athens, April 30, 1948–5 p.m., σ. 80.   
436 Εφημερίδα Ελευθερία, Τρίτη 11 Μαΐου 1948, σ.5, Ο κ. Πρωθυπουργός Φθάνει Σήμερον Περί την Μεσημβρία εις Θεσσαλονίκην  
437 Εφημερίδα Ελευθερία, Άποτυχούσα Απόπειρα του κ. Κ. Τσαλδάρη όπως Ανατρέψει την Κυβέρνησιν’, 1 Μαΐου 1948, σ. 1.  
438 Η 7η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (18-24 Φλεβάρη 1957), Εδκ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2011, σ. 462, Μάρκος  Βαφειάδης: «Τέλη 

Ιούνη 1948, απεσταλμένος του Κ. Τσαλδάρη που ζητούσε να συναντηθεί με τον Ζαχαριάδη για συνεννόηση και για παραπέρα συνομιλίες για το 

σταμάτημα του πολέμου κλπ. Ο Ζαχαριάδης όχι μόνο αρνήθηκε να συναντηθεί, αλλά έβαλε και σαν όρο κάθε αρχή για συνεννόηση και 

συνομιλίες μπορεί να γίνει μόνο με βάση το χαρακτηρισμό ολόκληρης της κυβέρνησης σαν εγκληματίες πολέμου. Έτσι οι παραπέρα συνομιλίες  

ματαιώθηκαν». - ό.π. σ.792, Ο Π. Ρούσος εξήγησε πως ο δημοσιογράφος έβαλε διάφορα ζητήματα. Πήγαμε εμείς μαζί με το σ. Μάρκο στον 

Προφήτη Ηλία. -Θανάσης Σφήκας, «Ο Προβολέας πάλι φωτίζει τις αμαρτίες μου»; Ο εμφύλιος πόλεμος στην καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη, 

Από το 20ο  Συνέδριο του ΚΚΣΕ στις Ολομέλειες της ΚΕ του ΚΚΕ, σ. 383, Ο Ζαχαριάδης στην 7η Ολομέλεια ισχυρίσθηκε ότι δεν γνώριζε τίποτε 

για τυχόν προτάσεις του Τσαλδάρη και ότι ο δημοσιογράφος ήλθε για συνέντευξη, την οποία πήρε, και απήλθε. - Αρχείο Κων. Τσαλδάρη, Ίδρυμα 

Κων. Καραμανλή, Πρόταση ειρήνευσης και σταδιακής αμνηστίας. Ο Ζαχαριάδης την απέρριψε χωρίς να ενημερώσει το κόμμα, αλλά είναι 

απίθανο να μην ενημέρωσε την Μόσχα, για την αμερικανική επέμβαση. Στο κεφάλαιο Αμερικανικές και Σοβιετικές παρεμβάσεις σ. 52.  
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υφυπουργός Δρόσος ήταν ο κομιστής της πρότασης, την οποία η ηγεσία του ΚΚΕ 

απέρριψε «τυχοδιωκτικά».439 Το 1983, ο Βαφειάδης, αυτοαναιρούμενος, είπε ότι 

συνάντησε τον κομιστή Μπίγκαρτ στις 15 Ιουλίου 1948.440 Εν τούτοις, έδωσε και άλλη 

εκδοχή: «Σ’ όλη την διάρκεια του Εμφυλίου συναντήθηκα μόνο με δύο ξένους 

δημοσιογράφους: έναν Ούγγρο στην αρχή της σύρραξης και έναν Αμερικανό στις 

αρχές του 1949, που μπήκε από τη Γιουγκοσλαβία και στην ουσία ήταν απεσταλμένος 

του τότε πρωθυπουργού Τσαλδάρη και έφερνε μήνυμα εκεχειρίας».441 Για «αποκύημα 

φαντασίας του Μάρκου από την αρχή μέχρι το τέλος», έκανε λόγο ο Δημήτρης Κατσής 

διαψεύδοντας τον Βαφειάδη ότι συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο Σουλτσμπέργκερ. 

Όσον αφορά τη συνάντηση με το Μπίγκαρτ ο Κατσής την τοποθέτησε στις 29 Ιουνίου. 

Η γυναίκα του Μπαρτζιώτα χρησιμοποιήθηκε ως μεταφράστρια. Η Ηρώ και ο 

Βαφειάδης σε ξεχωριστές εκθέσεις που κατέθεσαν στο ΠΓ της Κεντρικής Επιτροπής 

για τη συνάντηση, δεν ανέφεραν λέξη για ειρηνευτικές προτάσεις του Τσαλδάρη.442 

Τελικά, η πρόταση έγινε πριν από τις 28 Ιουνίου. Ο επιτετραμμένος της πρεσβείας 

Ράνκιν ενημέρωσε τον Μάρσαλ (7 Ιουλίου), ότι άνθρωπος της σοβιετικής πρεσβείας 

επέδωσε στον Τσαλδάρη επιστολή, με την οποία του πρότεινε συνομιλίες. Ο Μάρσαλ 

απάντησε πως ήταν απαράδεκτος ακόμη και ο τρόπος προσέγγισης του υπουργού. 

Ενέταξε την πρόταση στην κομμουνιστική προπαγάνδα, ώστε σε περίπτωση που η 

Αθήνα αρνιόταν να διαπραγματευτεί θα την κατηγορούσαν πως απέρριπτε την 

προσέγγιση και πως οι δυτικές δυνάμεις διαιρούσαν τον κόσμο σε δυο στρατόπεδα.443 

Ο Κων. Τσαλδάρης, που θεωρούσε ότι οι στρατιωτικές αποτυχίες οφείλονταν 

στην κυβέρνηση Σοφούλη, θορυβήθηκε από την ενημέρωση του Δενδραμή περί 

συνθηκολόγησης των κομμουνιστών. Έβλεπε ότι απομακρυνόταν η πιθανότητα να 

κερδίσει τον τίτλο του ειρηνοποιού και να απομακρύνει τους Φιλελεύθερους από την 

εξουσία. Έτσι, η άρνηση του Σοφούλη να ικανοποιήσει τα αιτήματά του θα ήταν η 

                                            
439 Δημήτρης Βλαντάς, ό.π., σ. 86. 
440 Δημήτρης Γουσίδης, ό.π., σσ. 32-33, Ο Μάρκος Βαφειάδης παρεχώρησε την συνέντευξη στον Δ. Γουσίδη, το 1978, ενώ βρισκόταν στο 

Τέτοβο, της Γιουγκοσλαβίας. 
441 Εφημερίδα Τα Νέα, Δημήτρης Γουσίδης, Παύλος Ηλ. Αγιαννίδης, Υπόθεση Πολκ: Σενάρια με πετρέλαιο, χρυσό και κλεμμένα λεφτά, 

07/07/2001, (απόσπασμα από «ΤΑ ΝΕΑ», Αύγουστος 1978).  
442 Δημήτρης Κατσής, Το ημερολόγιο ενός αντάρτη του ΔΣΕ 1946-1949, τόμος 2ος, Περίοδος 1947-1948, Ιδιωτική, Αθήνα 1998, σσ. 223 – 224, 

«Δ.Κατσή: ο Μπίγκαρτ όχι μόνο δεν ήταν απεσταλμένος του Τσαλδάρη, αλλά είχε διωχθεί απ΄ την Ελλάδα, γιατί έγραφε στις αμερικανικές 

εφημερίδες υπέρ του ΔΣΕ. Η συνάντηση έγινε έξω από το χωριό Κάντσικο και ο Μάρκος συζήτησε μαζί του για την πορεία της μεγάλης μάχης 

του Γράμμου…»,  Το άρθρο του Μπίγκαρτ αναδημοσιεύτηκε, από την Νιου Γιόρκ Χέραλντ Τρίμπιουν, στο ‘Δελτίο Ειδήσεων του ΔΣΕ’ στις 30 

Ιούνη 1948.  
443 FRUS, 1948, Eastern Europe; The Soviet Union, Vol. IV, 868.20/3–1248: Telegram, The Secretary of State to the Embassy in Greece, Secret 

US Urgent, Washington, July 29, 1948—7 p. m. 
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αφορμή για να τον κατηγορήσει ότι «δεν εργαζόταν για την ολοκλήρωση των 

δημοκρατικών θεσμών της χώρας». Η κυβέρνηση θα έπεφτε και ο Τσαλδάρης θα 

σχημάτιζε κυβέρνηση σε συνεργασία με τα μικρότερα κόμματα. Ξεχνούσε όμως πως 

δεν ήταν αρεστός στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή 30 Απριλίου, ο επικεφαλής της AMAG 

Γκρίνσγουολντ και ο Ράνκιν τού ξεκαθάρισαν ότι «θα είχε δυσάρεστον απήχηση στην 

αμερικανική και την διεθνή κοινήν γνώμην και θα επέδρα δυσμενώς εις την εξέλιξιν 

της παρεχομένης προς την Ελλάδα βοήθειας» η προσπάθειά του να ανατρέψει την 

κυβέρνηση. Η κρίση απεσωβήθη και δρομολογήθηκε ανασχηματισμός.444 Η 

ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης αναμενόταν στις 7 Μαΐου και άνευ απροόπτου, ο 

Σοφούλης θα ταξίδευε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, με αντιτορπιλικό.445 Όμως 

λόγω καθυστέρησης του ανασχηματισμού ανέβαλε το ταξίδι για τις 10 Μαΐου. Έφτασε 

στην πόλη την Τρίτη το μεσημέρι,446 και ενώ είχε εξαγγελθεί οκταήμερη περιοδεία 

αναχώρησε για Αθήνα το ίδιο απόγευμα.447 

Από όσους ασχολήθηκαν με τη δολοφονία, ουδείς ανέφερε ότι η επίσκεψη 

Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη ήταν προγραμματισμένη την ημέρα άφιξης του Πολκ. Εάν 

υποτεθεί πως το θύμα έδειχνε συμπάθεια στην Αριστερά, ο σχεδιασμός της εξαφάνισης 

ή δολοφονίας του το διάστημα της παρουσίας του πρωθυπουργού στην πόλη, θα 

προκαλούσε τεράστια προβλήματα στους Αμερικανούς και την κυβέρνηση, που θα 

εμφανιζόταν ως ηθική αυτουργός. Πόσο ανοήτως δρώντες μπορεί να ήταν στοιχεία της 

Δεξιάς- των παρακρατικών ή του υποκόσμου να σχεδιάσουν τότε τη δολοφονία του; 

Ποιον συνέφερε η δολοφονία εκείνη τη στιγμή; 

4.4. Οι ΗΠΑ;  

Συνήθης στόχος των Ελλήνων μετά τον πόλεμο και τον Εμφύλιο ήταν και 

παραμένουν οι Αμερικανοί. Στην υπόθεση Πολκ κατηγορήθηκαν ότι παρείχαν 

συγκάλυψη στους πραγματικούς ενόχους, ακόμη και ότι συμμετείχαν στο φόνο. Στόχος 

τους υποτίθεται πως ήταν η ενοχοποίηση της Αριστεράς, στο πλαίσιο του διεθνούς 

παιχνιδιού και της αντιπαλότητας με την ΕΣΣΔ. Κυριάρχησε η άποψη ότι ο 

Στακτόπουλος ήταν θύμα σκευωρίας και κατέληξε «σάκος του μποξ» για τα κτυπήματα 

                                            
444 Εφημερίδα Ελευθερία, Σάββατο 1 Μαΐου 1948, ΄Αποτυχούσα απόπειρα του κ. Κ. Τσαλδάρη όπως Ανατρέψει την Κυβέρνησιν, σσ.1, 4.  
445 Εφημερίδα Ελευθερία, Πέμπτη 6 Μαίου 1948,΄Οι Υπουργοί Υποβάλουν τας Παραιτήσεις των- Δια να Γίνει ο Ανασχηματισμός΄, σ.1.    
446 Εφημερίδα Ελευθερία, Τρίτη 11 Μαΐου 1948, Ο κ. Πρωθυπουργός Φθάνει Σήμερον Περί την Μεσημβρία εις Θεσσαλονίκην, σ.6.  
447 Εφημερίδα Ελευθερία, Τετάρτη 12 Μαίου 1948, ‘Ο Πρωθυπουργός προς τας Ενόπλους Δυνάμεις- Διανύομεν ήδη την Αρχήν του Τέλους’. 
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που αντάλλασαν οι ισχυροί του πλανήτη. Υποστηρίχτηκε ότι η αστυνομική έρευνα 

ήταν προσχηματική και η δικαστική απόφαση ειλημμένη. 

Σύμφωνα με τη Μάρτον ο στρατηγός Ντόνοβαν, επικεφαλής μιας συνωμοσίας 

συγκάλυψης «στάθηκε ένα αδιαπέραστο τείχος ανάμεσα στα γεγονότα και τους 

δημοσιογράφους και τελικά, το αμερικανικό κοινό». Επίσης, χαρακτήρισε τον Λίππμαν 

όχι απλώς αμελή, αλλά ανήθικο για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση, 

στοχοποιώντας έτσι όλους τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, που αποδέχθηκαν το 

πόρισμα της Επιτροπής των Δημοσιογράφων.448 Ο Τζόζεφ Χάρς (Joseph Harsch), εκ 

των μελών της Επιτροπής, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της, ότι υπήρξε 

οποιαδήποτε συγκάλυψη των γεγονότων. Όσον αφορά τον στρατηγό Ντόνοβαν, 

υπενθύμισε πως είχε μια τόσο επιτυχημένη διαδρομή στις ΗΠΑ, που δεν υπήρχε λόγος 

να διερευνήσει την υπόθεση αυτοπροσώπως, ενώ χάρη σε αυτόν επισπεύτηκαν οι 

έρευνες για τη δολοφονία.449  

Κατά τη Μάρτον, καταλυτικό γεγονός που κατέστησε τον Πολκ στόχο της 

κυβέρνησης ήταν το άρθρο στο Harper’s. Όπως, όμως, παραδέχτηκε, τα όσα έγραψε 

ήταν ήδη γνωστά στην Ουάσιγκτον, ενώ παρέβλεψε το γεγονός ότι δεν θα άλλαζε η 

πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή έναντι της ΕΣΣΔ εξαιτίας ορισμένων διεφθαρμένων 

αξιωματούχων.450 Το πολύ να απομακρυνόταν από τη θέση τους. Οι Αμερικανοί ήταν 

αποφασισμένοι να συνεχίσουν την αποστολή βοήθειας, ανεξάρτητα από τις όποιες 

προσπάθειες, μέσω του Τύπου, επιχειρήθηκε να ακυρωθεί. Οι δημοσιογράφοι που 

αρθρογραφούσαν υπέρ της Αριστεράς και κατά της κυβέρνησης ήταν αρκετοί και πιο 

αναγνωρίσιμοι από τον Πολκ, αλλά ήταν ασήμαντοι σε σχέση με τη στρατηγική 

διακύβευση της Ουάσιγκτον. Η Ελλάδα αποτελούσε το ιδεολογικό προπύργιο έναντι 

της κομμουνιστικής πρόκλησης στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Μελέτη της CIA στις 

9 Φεβρουαρίου 1948 ανέφερε ως καταλυτική τη σοβιετική επιρροή στην Ελλάδα, εάν 

δεν υπήρχε μια ισορροπία, μια αντίδραση εκ μέρους των ΗΠΑ. Ο Robin Hankey από 

το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, σχολίαζε ότι χωρίς την ενεργό συμμετοχή των 

Σοβιετικών δεν θα υπήρχε Εμφύλιος. Έγγραφο του US State Department Office of 

Intelligence Research (27 Απριλίου), επεσήμαινε: «Στόχος της σοβιετικής πολιτικής 

είναι να εμποδίσει τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, κρατώντας τη χώρα σε 

                                            
448 Kati Marton, ό.π, σσ. 239, 257-258. 
449 Joseph C. Harsch, At the Hinge of History: A Reporter's Story, The University of Georgia Press, Athens Georgia, 2010, σσ. 228- 229, 232 
450 Kati Marton, ό.π, σ. 100. 



 
 

131 

αναταραχή, που θα ματαιώσει το πρόγραμμα της αμερικανικής βοήθειας και θα 

οδηγήσει τελικά τους κομμουνιστές στην κατάληψη της εξουσίας».451 Για όλα αυτά η 

Ουάσιγκτον επικεντρωνόταν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην ικανότητα 

του στρατεύματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πολέμου.452 Από τον Φεβρουάριο 

του ΄48 ήταν συνεχείς οι συσκέψεις για την αποστολή βοήθειας στην Ελλάδα. Ο 

Μάρσαλ διεμήνυσε στο Επιτελείο Στρατού: «Αν εμφανιστούμε αδύναμοι, θα χάσουμε 

το παιχνίδι και θα προκαταλάβουμε το σύνολο της εθνικής μας θέσης, δεδομένου ότι 

τώρα συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης».453 Ήλπιζε ότι ο 

ελληνικός στρατός θα πετύχαινε, εκτός αν εκδηλωνόταν απροκάλυπτη δράση υπέρ των 

ανταρτών εκ μέρους της Γιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, κάτι που 

όπως είπε δεν θα τολμούσαν.454 Η αποστολή αμερικανικών δυνάμεων συζητήθηκε 

αρκετές φορές και υπήρχε ισχυρή δέσμευση να ενισχυθεί η κυβέρνηση «προκειμένου 

να μην υποκύψει στην επιθετικότητα του διεθνούς κομμουνισμού και να μην 

αποτελέσει η χώρα την βάση για περαιτέρω επέκταση της σοβιετικής 

επιθετικότητος».455 Ωστόσο, δεν ευοδώθηκε γιατί η παρουσία Αμερικανών μπορούσε 

να προκαλέσει μια προβοκάτσια: ένας πυροβολισμός εναντίον κάποιου στρατιώτη θα 

έδινε την ευκαιρία στους κομμουνιστές να αρχίσουν προπαγάνδα εναντίον των ΗΠΑ 

και να τις κατηγορούν για ιμπεριαλισμό με αποτέλεσμα μια ευρύτερη σύγκρουση.456 

Τούτων δοθέντων ήταν απίθανο να προκαλούσαν οι Αμερικανοί μια προβοκάτσια εις 

βάρος τους. Στα τέλη της άνοιξης του ΄48, το Κογκρέσο ενέκρινε επιπλέον βοήθεια 220 

εκατ. δολαρίων σε Ελλάδα και Τουρκία, αγνοώντας τα δημοσιεύματα που ανέφεραν 

ότι κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε τις σχέσεις με την ΕΣΣΔ.  

Ο Τσαλδάρης είχε τεθεί στο στόχαστρο της Αριστεράς, καθώς διατύπωσε τις 

κατηγορίες για το παιδομάζωμα και στις 28 Μαρτίου κατέθεσε αίτημα στα Ηνωμένα 

                                            
451 Stephen Dorril, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence Service, A Touchstone Book, Simon & Schuster, New 

York, 2002, σ. 325. 
452 FRUS, The Secretary of State to the Embassy in Greece, George Marshall, Telegram: 868.00/2-2748, Secret, US Urgent, Washington, March 

3,1948—7 p.m., Page 57.  
453 Steven L. Rearden, History of the Office of the Secretary of Defense, The Formative Years 1947-1950, Historical Office -Office of the 

Secretary of Defense, Washington, D.C. 1984, Vol. I (12 February 1948, National Security Council, George Marshall, σ. 154). 
454 George Catlett Marshall,Sharon Ritenour Stevens, The Papers of George Catlett Marshall: "The Whole World Hangs in the Balance" January 

8, 1947 –September 30,1949, Vol. 6,The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland 2013, (198, Statement to the House Committee on 

Foreign Affairs, March 3, 1948, Washington, DC, σ.σ.394, 199, House Testimony on Aid to Greece and Turkey, March 3, 1948, Washington, DC, 

σ.σ. 395, 211, Statement to the Senate Committee on Armed Services, March 17, 1948, Washington, DC, σ. 407.  
455 Policy Planning Staff Files, Lot 64-D563, Report Prepared by Policy Planning Staff, Top Secret PPS/18, Washington, January 10, 1948, 

σελ.22- 23, ό.π., Draft Report by the National Security Council on the Position of the United States with Respect to Greece, Top Secret, Policy 

Planning Staff Redraft, January 10, 1948, σσ. 24-26. 
456 Howard Jones, A New Kind of War": America's Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece, New York, Oxford University, 1997, σ.6.  
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Έθνη για τη διερεύνηση των μαζικών απαγωγών παιδιών από την Αριστερά, για την 

οποία έλεγε ότι είχε εξαπολύσει μια στοχευμένη βασιλεία τρόμου στην επαρχία.457 

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο Τίτο, σε βαλκανική διάσκεψη νέων των κομμουνιστικών 

χωρών, αποφάσισε ότι τα παιδιά ηλικίας τριών έως δεκατεσσάρων ετών, που ζούσαν 

στις ελεγχόμενες από τους αντάρτες περιοχές, θα έπρεπε να μεταφερθούν στην 

Ανατολική Ευρώπη, με τη δικαιολογία ότι κινδύνευαν από τον πόλεμο.  

Προσβλέποντας σε στροφή του Βελιγραδίου προς δυσμάς η αμερικανική 

κυβέρνηση απέφυγε την άμεση εμπλοκή στο θέμα του παιδομαζώματος. Γνώριζε τα 

προβλήματα εντός της Cominform και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τη ρήξη του 

Τίτο με το σοβιετικό μπλοκ.458 Η Γιουγκοσλαβία αντιπροσώπευε τριάντα μεραρχίες, 

στην καρδιά της Ευρώπης, που αποτραβήχτηκαν από το στρατιωτικό βραχίονα της 

Μόσχας. Το άνοιγμα του Τίτο ήταν σημαντικότερο. Ο Μάρσαλ ακολούθησε ελαστική 

τακτική και επιχείρησε να μην επιδεινώσει τις σχέσεις της Ελλάδος με τον βόρειο 

γείτονα της. Επέλεξε να προστατεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα από το να 

παγιδευτεί σε μια «αντιπαράθεση».459 Η κυβέρνηση Τρούμαν αποφάσισε να διασώσει 

τον Τίτο, κυρίως για να πλήξει το Κρεμλίνο, εφαρμόζοντας την πολιτική της σφήνας, 

παρά για να αποκομίσει οφέλη στις άλλες χώρες δορυφόρους.460  

Ο Πολκ ήταν η παράπλευρη απώλεια ενός πολέμου, η οποία είχε στόχο να 

ανατρέψει αυτές τις νέες ισορροπίες, που σχεδίαζαν οι Αμερικανοί. Όχι μόνο η 

δολοφονία του δεν απέφερε όφελος, αλλά ήταν επιζήμια. Για ποιο λόγο θα 

διακινδύνευαν την έκβαση αυτού του «πολέμου»; Από τα λίγα έγγραφα της CIA που 

διεσώθησαν, ελάχιστα μπορούν να διαφωτίσουν την υπόθεση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

ήταν μια ενημερωτική έκθεση το 1958, που απευθυνόταν στο νέο πρέσβη στην Αθήνα 

Τζέιμς Ρίντλμπεργκερ (J. Riddleberger). Η αναφορά έδειχνε ότι δέκα χρόνια μετά, η 

δολοφονία παρέμενε ανοικτό θέμα για την Ουάσιγκτον.461 

                                            
457 Holly S. Heatley, Commies and Queers: Narratives that Supported the Lavender Scare, The University of Texas, Arlington, 2007, σσ. 47-48. 
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460 Lorraine M.Lees, ό.π., σσ. xiii – 8. 
461 CIA Document, ID: 1271363, 21 March 1958, To: Ambassador James Riddleberger, σσ. 2-3, Αναφορά: «Στις ραδιοφωνικές εκπομπές του, το 

ΚΚΕ προπαγάνδιζε πως ο Πόλκ είχε δολοφονηθεί από πράκτορες της ελληνικής φασιστικής κυβέρνησης, λόγω της κριτικής που της ασκούσε και 
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4.5. Η ΕΣΣΔ;  

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1949, ο Ζαχαριάδης συνάντησε τον Στάλιν κοντά στη 

λίμνη Ρίτσα στη Μαύρη Θάλασσα και του έδωσε ένα κείμενο των πρώτων εκτιμήσεων 

για τον αγώνα του ΔΣΕ.462 Το ντοκουμέντο της Ρίτσα όπως λέγεται, ο Στάλιν το 

προσυπέγραψε με τη λέξη «πράβιλνο» (σωστό), αλλά απάλειψε τις λέξεις «προσωρινή 

υποχώρηση», που αναφερόταν στο ΔΣΕ.463 Η διαγραφή τους ξεκαθάριζε τις προθέσεις 

του για το μέλλον της Αριστεράς και μιας ενδεχόμενης μελλοντικής σύγκρουσης που 

ονειρευόταν ο γραμματέας του ΚΚΕ.464 Στη Ρίτσα, ο Ζαχαριάδης πιθανόν κατάλαβε 

πως οι αποφάσεις είχαν ληφθεί από το Φεβρουάριο του ΄48, με το «Σβαρνούτ». Πόσο 

πιθανό ήταν η Κομινφόρμ να έδωσε τη διαταγή της δολοφονίας, όπως υποστήριξε ο 

Στακτόπουλος; Το Γραφείο Πληροφοριών των ΚΚ θα αποφάσιζε κάτι τέτοιο μόνο με 

εντολή του Στάλιν, ο οποίος δεν ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει μια σύγκρουση με τις 

ΗΠΑ, τη στιγμή που αναζητούσε τη διεθνή του αναγνώριση. Αυτό δεν απέκλειε να 

συναίνεσε σε μια πρωτοβουλία του Ζαχαριάδη, προσδοκώντας ότι οι κατηγορίες 

εναντίον της κυβέρνησης και των συμμάχων της- πάγια τακτική του αριστερού τύπου, 

θα του έδιναν πόντους στο διαπραγματευτικό παιχνίδι, καθώς Αμερικανοί και Βρετανοί 

θα εκτίθεντο διεθνώς, ότι δολοφονούσαν δημοσιογράφους για να τους φιμώσουν. Θα 

μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης για να  αποκομίσει οφέλη, έχοντας 

ανοικτά μέτωπα σε όλο τον πλανήτη. Υπήρχε ακόμη ένα ζήτημα. Πόσο εφικτό ήταν ο 

Ζαχαριάδης και το ΚΚΕ να λάβουν μια τέτοια απόφαση που θα έθετε σε δοκιμασία την 

εξωτερική πολιτική της ΕΣΣΔ, χωρίς εντολή; Οι πρωτοβουλίες δεν συνηθιζόταν και 

οποιοσδήποτε το διανοείτο αμφισβητούσε ευθέως τον Στάλιν. Σε τέτοιες περιπτώσεις η 

Μόσχα λειτουργούσε με συνοπτικές διαδικασίες, όπως στην περίπτωση του Τίτο. 

Οπότε, η δήλωση του Στακτόπουλου ότι η Αριστερά δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες 

για δολοφονίες ξένων χωρίς διαταγή της Κομινφόρμ, είχε βάση.465 Αλλά ήταν δικό του 

συμπέρασμα, αφού η διασύνδεση δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί.  

 

                                                                                                                             
έγινε το κυρίαρχο εργαλείο προπαγάνδας στη δύση. Επίσης, το ΚΚΕ κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι ενήργησε κατ 'εντολή των αμερικανικών 

υπηρεσιών πληροφοριών στην Ελλάδα». 
462 Το κείμενο είχε διαμορφωθεί μετά την ήττα, στη συνεδρίαση του ΠΓ της ΚΕ, στην Κορυτσά μεταξύ 31ης Αυγούστου και 4ης Σεπτεμβρίου 

1949. 
463 Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ(1949-1968), Β τόμος, 3η Εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2012, σσ. 189 -190, 616- 617.  
464 Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ(1949-1968), ό.π., σ. 194.  
465 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ50 ΥΠΦ1, Απολογία Γρηγορίου Στακτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου, 1949.  
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4.6. Οι Βρετανοί; 

Τα περισσότερα κείμενα και βιβλία που αναφέρονται στην υπόθεση Πόλκ, 

εμμέσως πλην σαφώς, επιρρίπτουν την ευθύνη για τη δολοφονία στις βρετανικές 

μυστικές υπηρεσίες. Πρωταγωνιστής φέρεται ο τότε επικεφαλής του Γραφείου 

πληροφοριών στη Θεσσαλονίκη Ράνταλ Κόουτ, ο οποίος λανθασμένα γράφεται ότι 

ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος με τον οποίο συναντήθηκε το θύμα.466 Ο Κόουτ 

δήλωσε αργότερα ότι ήταν «η τελευταία επίσημη επίσκεψή του προ του θανάτου του», 

κάτι που διαφέρει πολύ από το προηγούμενο. Άλλο ‘τελευταία επίσημη’ και άλλο 

‘τελευταία επίσκεψη’. Ιδιαίτερα ο Χατζηαργύρης στήριξε την υπερασπιστική γραμμή 

του στην υπόθεση ότι οι Βρετανοί, μέσω του Κόουτς, δολοφόνησαν τον Πολκ στο 

πλαίσιο της αντιπαράθεσης τους με τους Αμερικανούς. Ότι οι Βρετανοί προσδοκούσαν 

να αποδοθεί η δολοφονία στους κομμουνιστές και αυτό να εξελιχθεί σε διεθνή 

«καραμπόλα». Θα ακολουθούσε επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων–

Αμερικανών και μεταξύ Σοβιετικών-Αμερικανών. Αυτό θα λειτουργούσε εν είδει 

αντιπερισπασμού των Βρετανών απέναντι στους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή, 

όπου η αυτοκρατορία διεκδικούσε από την υπερδύναμη μερίδιο των πηγών ενέργειας 

και των οδών μεταφοράς εμπορευμάτων. Εν ολίγοις, οι Βρετανοί θα ασκούσαν έναν 

δολοφονικό εκβιασμό, που βεβαίως θα αντιλαμβάνονταν οι Αμερικανοί, αλλά θα 

υπέκυπταν. Δηλαδή, οι ΗΠΑ με υπεροπλία ικανή να γονατίσει ακόμη και την ΕΣΣΔ, 

που μπορούσαν να αφήσουν τη Βρετανία  να λιμοκτονήσει, θα δεχόταν κάτι τέτοιο. 

Και γιατί τότε δεν εξελίχθηκε έτσι το σχέδιο; Γιατί η δολοφονία ενός απλού 

δημοσιογράφου δεν προκάλεσε τέτοια ανατροπή του διεθνούς σκηνικού; 

Ως στοιχείο ενοχής του Κόουτ, αρκετοί με πρώτο τον Χατζηαργύρη, 

επικαλούντο την εσπευσμένη αναχώρηση του διπλωμάτη από τη Θεσσαλονίκη (13 

Μαΐου), λίγο μετά την εξαφάνιση του Πόλκ. Επίσης, ότι η γραμματέας του πήρε 

μετάθεση για την Αυστραλία και έκτοτε έκλεισε το βρετανικό γραφείο της 

Θεσσαλονίκης. Αυτά καταρρίπτονται από τα βρετανικά αρχεία. Η μετάθεσή του είχε 

σχεδιαστεί από το Τμήμα Προσωπικού του Foreign Office, προτού ακόμη ταξιδέψει ο 

                                            
466 Την Παρασκευή, η πρώτη συνάντηση του Πόλκ ήταν με τον Ρούπερτ Πρόουμ, ενώ η συνάντηση με τον Κόουτ έγινε το Σάββατο το πρωί, ενώ 

έως το βράδυ που χάθηκαν τα ίχνη του συναντήθηκε με αρκετούς ξένους αξιωματούχους. 
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Πολκ στη Θεσσαλονίκη. Μετά την αναχώρησή του για το Όσλο, το γραφείο 

πληροφοριών συνέχισε να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση κάποιου Κόκελ.467 

Η πιθανότητα ένας διπλωμάτης να ενήργησε εγκληματικά απαιτούσε 

τεκμηρίωση. Τί είχε να κερδίσει προσωπικά με τη δολοφονία ενός Αμερικανού 

ανταποκριτή που βρέθηκε για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη; Είχε δώσει δείγματα 

παράνοιας; Ενείχετο από άκρατο αντιαμερικανισμό;  Πώς σε μια τέτοια περίπτωση οι 

Αμερικανοί δέχθηκαν σε συνεργασία με τους Βρετανούς να συγκαλύψουν την 

υπόθεση; Και γιατί, εφόσον όλες αυτές οι κατηγορίες εναντίον του είχαν δει το φως της 

δημοσιότητος, δεν ανεκλήθη από την υπηρεσία; Αντιθέτως, αναβαθμισμένος, συνέχισε 

να εργάζεται σε διάφορες πρεσβείες. Εάν οι Βρετανοί τον κράτησαν εν ενεργεία για να 

μην εκτεθούν θα τον τοποθετούσαν κάπου στα μετόπισθεν. 

Έχει γραφεί κατ’ επανάληψη ότι ουδέποτε ο Κόουτ εκλήθη υπηρεσιακά να 

μιλήσει. Αυτό δεν ισχύει, γιατί κατέθεσε στις 18 Σεπτεμβρίου 1948. Έγγραφο της 

αμερικανικής Πρεσβείας στο Όσλο, εστάλη στον υπουργό Δικαιοσύνης Γεώργιο Μελά, 

ο οποίος το διαβίβασε στον εισαγγελέα Εφετών Κωνσταντινίδη.468 Σύμφωνα με αυτό ο 

Α.Τζ. Ρ. Ράουζ από το Foreign Office ζήτησε ενημέρωση από τον Κόουτ αμέσως μόλις 

άρχισαν τα δημοσιεύματα που τον ενέπλεκαν στην δολοφονία. Εκείνος, παραδέχτηκε 

ότι συνάντησε τον Πολκ αλλά «αρνήθηκε να του παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια ή 

πληροφορία».469
 Από το έγγραφο γινόταν σαφές ότι ο Κόουτ γνώριζε τον δρόμο προς 

τους αντάρτες, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να τον δείξει στον Πολκ.470  Στις 21 

Μαΐου, ο επικεφαλής της Βρετανικής Αστυνομικής Αποστολής Τσάρλς Ουίκαμ (Sir 

Charles Wickham) και ο πρόξενος Ράλευ Γκίμπσον συζήτησαν για το θέμα. Ο Ράουζ 

στις 29 Μαΐου 1949 ενημέρωσε σχετικά τον Άντονι Ράμπολντ (Sir Anthony Rumbold) 

στο υπουργείο Εξωτερικών,471 δίνοντας επιπλέον πληροφορίες: ο Κόουτ είχε ένα 

συνεργάτη ονόματι Στάπαρντ, ο οποίος ασχολιόταν με τη συλλογή πληροφοριών και 

είχε συνεργαστεί με τον ΕΛΑΣ.472 Ο Στάπαρντ εργαζόταν στην αγγλο-ελληνική 

Υπηρεσία Πληροφοριών (AGIS), το ίδιο διάστημα που εργαζόταν εκεί ο 

                                            
467 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 421. 
468 Αχιλλέας Χατζόπουλος, ό.π., σ. 270. 
469 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 421, «…γιατί ο αμερικανός δημοσιογράφος του έδωσε την εντύπωση ότι ήταν απλώς ένας ενθουσιώδης νεαρός 

αμερικανός σπουδαστής, σε αναζήτηση περιπετειών και καθόλου ένας ώριµος κι έµπειρος ανταποκριτής». 
470 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σσ. 49-50. 
471 Αντίγραφο σημειώματος του Α.Τζ. Ρ. Ράουζ (R 5102/10139/19 G), Απόρρητο, Public Record Office, FO 371/78404 6159. Είχαν προηγηθεί οι 

πιεστικές επιστολές, εν είδει απειλής, του Χατζηαργύρη, προς τον εισαγγελέα Κωνσταντινίδη και τους Βρετανούς.    
472 Σύμφωνα με το Ράουζ στην ελληνική γλώσσα η λέξη πληροφορίες (information) υπονοεί την κατασκοπεία. 
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Στακτόπουλος. Επομένως, γνωρίζονταν και συνεργάζονταν. Η δραστηριότητα του 

Στάπαρντ και η ανοχή ή η ενθάρρυνσή του από τον Κόουτ, όπως και «το ανάρμοστο 

ενδιαφέρον που επεδείκνυε ο διπλωμάτης για κατασκοπευτικές δραστηριότητες», ήταν 

οι λόγοι που ο Ράουζ ζήτησε τη μετάθεσή του πολύ πριν από τον φόνο του Πολκ.473 Το 

ότι ο Κόουτ εμπλέκετο με την Intelligence Service ήταν κάτι που προσπάθησαν να 

αποσιωπήσουν οι Βρετανοί, λόγω των πολιτικών συνεπειών που θα είχε για την 

παρουσία τους στην Ελλάδα. Την 1η Ιουνίου ο Γκίμπσον ενημέρωσε τον υπουργό 

εξωτερικών Μάρσαλ για την αμηχανία, στην οποία θα περιέρχονταν οι Βρετανοί εάν 

αποκαλυπτόταν η σχέση του Κόουτ με την Intelligence. Σύμφωνα με το Γκίμπσον, ο 

διπλωμάτης ζήτησε μετάθεση τον Οκτώβριο του ’47 και στις 23 Απριλίου 1948 έλαβε 

τη διαταγή της μετακινήσεώς του στο Όσλο.474 Επομένως η αναχώρηση του Κόουτ από 

την Ελλάδα, αφορούσε την προηγούμενη δράση του και την είχε ζητήσει ο 

προϊστάμενος του Ράουζ. Η τελευταία αναφορά για την υπόθεση εστάλη στις 29 

Αυγούστου 1949, όταν είχε λήξει η δίκη. Ο Κόουτ, απευθυνόμενος στον Πέκ (E.H. 

Peck) του υπουργείου Εξωτερικών, επανέλαβε όσα είχε πει στο Ράουζ, 

συμπληρώνοντας πως εκείνο το διάστημα επίκειτο η μετάθεση του. Αυτό ίσως 

εξηγούσε γιατί απέφυγε να βοηθήσει τον Πόλκ.475 

Ο Χατζόπουλος ανέφερε μια συζήτηση μεταξύ του Κόουτ και του βουλευτού 

Γιώργου Δρόσου σε μια δεξίωση, την Τετάρτη 12 Μαΐου, ημέρα που η Ρέα δήλωσε την 

εξαφάνιση του συζύγου της.  

«Δρόσος: Ανησυχώ για την εξαφάνιση του Πόλκ. Υπάρχει κίνδυνος 

εμπλοκής. Κόουτ: Ήρθε και με βρήκε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να 

τον βοηθήσω να φτάσει στο στρατηγείο του Μάρκου.  

Δρόσος: τον βοηθήσατε;  

Κόουτ: Του είπα ότι κάνει λάθος στη διεύθυνση και ότι εδώ είναι το 

Αγγλικό Γραφείο Τύπου και όχι γραφείο ταξιδίων προς τα όρη. Δρόσος: 

Και μετά τι έγινε; Κόουτ: Έφυγε από το γραφείο μου […]».476  

                                            
473 ό.π., Αντίγραφο σημειώματος Α.Τζ. Ρ. Ράουζ. 
474 Γιάννης Θ. Βούλτεψης, ό.π., σ. 169, Department of State, Secret, No: 81, June 1, 1949 - Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σσ. 423-4. 
475 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σσ. 509-510. 
476 Αχιλλέας Χατζόπουλος, ό.π., σσ. 271-272.  
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Ο Γκίμπσον τηλεγράφησε στο State Department για μια συνομιλία μεταξύ Δρόσου 

και Κόουτ (προφανώς η ίδια με την ανωτέρω). Σύμφωνα με αυτή, όταν ο Πόλκ ζήτησε 

μια επαφή, ο Κόουτ είπε πως «μπορούσε να τον συστήσει σε έναν εξάδελφο του 

Μάρκου». Εκείνος ενοχλημένος απάντησε: «Όχι δεν ενδιαφέρομαι. Αυτό το όνομα το 

έδωσες στο Στίβ Μπάρμπερ. Εγώ χρειάζομαι μια σοβαρή επαφή». Στη συνομιλία με 

τον Δρόσο ο Κόουτ φέρεται να του είπε «να μην ανησυχεί για τον Πολκ γιατί είναι με 

τους συμμορίτες».477 Αυτό σήμαινε: α) είτε από τον Κόουτ είτε μέσω κάποιου στον 

οποίον τον παρέπεμψε, ο Πολκ πήρε πληροφορίες για να έρθει σε επαφή με το Μάρκο. 

β) Ο Κόουτ θεωρούσε ότι ο Πολκ ζούσε. Εάν εμπλεκόταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 

δολοφονία δεν θα έκανε μια τέτοια συζήτηση με το Δρόσο. Δεν ήταν ανόητος να 

στείλει κάποιον στο θάνατο και να συζητάει για αυτό, διακινδυνεύοντας την καριέρα 

(ίσως και τη ζωή του). γ) Θεωρούσε ότι ο Πολκ δεν κινδύνευε από αυτή τη συνάντηση, 

γιατί γνώριζε το δίαυλο της επικοινωνίας. δ) Αυτό απέκλειε το σενάριο, που έλεγε ότι ο 

Κόουτ έλαβε εντολή από τον Βρετανό πράκτορα Φίλμπι (σοβιετικό κατάσκοπο) να 

δολοφονηθεί ο Πολκ. Αλλά ακόμη και αν πήρε τη διαταγή, πιστεύοντας ότι ο Φίλμπι 

εργαζόταν για την ΜΙ6, δεν θα αποκάλυπτε ότι οι βρετανικές υπηρεσίες εμπλέκονταν 

σε μια δολοφονία. ε) Και το σημαντικότερο, ο Πολκ ήταν με τους αντάρτες. Όχι με 

δεξιούς Χίτες, Βενίτες, μαφιόζους, περιθωριακούς ή μαυραγορίτες. Απλό ερώτημα: 

Πόσο πιθανό ήταν, ενώ βρισκόταν με τους αντάρτες, να τον σκότωσαν κάποιοι άλλοι; 

Από την αλληλογραφία των Βρετανών με τους Αμερικανούς, από τη δήλωση 

του Δρόσου και την προγενέστερη δράση του Κόουτ, φαίνεται πως ο διπλωμάτης θα 

μπορούσε να παραπέμψει τον Πολκ σε κάποιους εμπίστους, οι οποίοι θα τον έφερναν 

σε επαφή με τους αντάρτες. Αυτοί στη συνέχεια για τους δικούς τους λόγους και εν 

αγνοία του Κόουτ τον δολοφόνησαν.  

Στα περί εμπλοκής των Βρετανών συνετέλεσε η παρουσία του συμβούλου της 

τοπικής αστυνομίας, συνταγματάρχη Τόμας Μάρτιν στις έρευνες, που ενεργούσε κατ’ 

εντολή του Τσάρλ Ουίκαμ, που επέβλεπε την εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας και 

ήταν λογικό να ενημερώνεται για την υπόθεση.  

Το σενάριο ότι ο Πολκ ήταν το θύμα της σύγκρουσης μεταξύ Αμερικανών και 

Βρετανών, δεν ευσταθεί. Οι ίδιοι οι Βρετανοί το 1947, ζήτησαν από τις ΗΠΑ να 

αναλάβουν την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος, λόγω της χρεοκοπίας που 

                                            
477 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 147. 
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αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία.478 Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι η 

παρουσία της μικρής στρατιωτικής δύναμης, των περίπου 6.000 Βρετανών, στη χώρα 

είχε συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, διότι οι Σοβιετικοί ή οι δορυφόροι τους δεν 

θα αποτολμούσαν μια επίθεση, διακινδυνεύοντας μια άμεση σύγκρουση με τη 

Βρετανία.479 Πιθανότατα ως αμερικανο-βρετανική σύγκρουση εκλαμβάνετο η 

προσπάθεια των Βρετανών να λάβουν αμερικανική οικονομική βοήθεια και να 

διατηρήσουν τον έλεγχο στο Σουέζ, τον Περσικό, την υπερ-Ιορδανία, το Σουδάν, τη 

Σομαλία, τη Λιβύη, περιοχές πλούσιες σε πρώτες ύλες αναγκαίες για την επιβίωση της 

αυτοκρατορίας.480 Στις 22 Ιανουαρίου, ο Μπέβιν περιέγραψε τον σοβιετικό κίνδυνο για 

την Ευρώπη και την Ελλάδα και την ανάγκη συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την 

αντιμετώπισή του.481 Οι Βρετανοί γνώριζαν τα όρια των δυνατοτήτων τους και τη 

σημασία της αμερικανικής παρουσίας για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. 

Μόνο ζημία θα προκαλούσε μια «α-νοητή» κρίση. 

Την υπόθεση περί βρετανικής εμπλοκής υποστήριξε και ο Δημήτρης Βλαντάς: 

«Ούτε η Αθήνα ούτε η Ουάσινγκτον είχαν συμφέρον από την δολοφονία του Πόλκ, 

γιατί απλούστατα θα δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα. Επομένως, μόνο οι 

βρετανικές μυστικές υπηρεσίες μπορούσαν να τον δολοφονήσουν, για να οξύνουν τις 

σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ». Ο Βλαντάς, όπως και το ΚΚΕ επέρριψαν την 

ευθύνη στην Intelligence Service. Έτσι απάλλασσαν την Αριστερά. Ποιο κατά την 

άποψή του ήταν το κίνητρο των Βρετανών; «Γιατί έβλεπαν με βαριά καρδιά την 

αποχώρηση τους από το σκηνικό στην περιοχή». Μάλιστα για να το στηρίξει 

επικαλείτο την από πρώτο χέρι γνώση του, πως η αγγλική κυβέρνηση προέτρεψε τον 

                                            
478 Lars Bærentzen, John O.Iatrides, Ole L. Smith, ό.π., σσ. 250-255. Ο βρετανός υπουργός Έρνστ Μπέβιν εξηγούσε: «ήταν αβέβαιο ότι οι 

βρετανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια επίθεση, η παρουσία τους δημιουργούσε πολιτικές δυσκολίες και είχαν μικρή 

στρατηγική αξία. -- FRUS, 1947, The Near East and Africa, Vol. V Document 392, NEA Files: Lot 55–D36, Memorandum Prepared in the 

Department of State, Washington, undated. 

479 Files: Lot 55—D36, Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of South Asian Affairs (Hare), Washington, October 9, 1947. 

Είναι πολύ σημαντικό οι «αμερικανικές στολές» να παραμείνουν στην Ελλάδα… Η χρησιμοποίηση αμερικανικών στρατευμάτων θα παρουσιάσει 

ουσιαστικά ανυπέρβλητα εμπόδια… 
480 FRUS, 1947, Vol.V, Document 394, NEA Files: Lot 55–D36, Memorandum Prepared in the Department of State, Washington, undated -- 

Document 395, NEA Files: Lot 55–D36, Memorandum Prepared in the Department of State, Washington, undated.  
481 Ernest Bevin British Foreign Secretary, addressing the House of Commons, 22 January 1948, - Foreign Affairs, HC Deb 09 December 1948 

vol 459 cc582, E. Bevin: Οι δυνάμεις και οι πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, πράγματι, θα ήθελα να πω ... το σύνολο των χωρών της 

αμερικανικής ηπείρου, θα απαιτηθούν εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν σταθερό και υγιή κόσμο.  
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Τσαλδάρη να προτείνει ειρήνευση στους αντάρτες, προκειμένου να σταματήσει η 

αιματοχυσία και έτσι οι Βρετανοί να αυξήσουν το κύρος τους στην Ελλάδα.482  

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, οι Βρετανοί προκάλεσαν τον Εμφύλιο, προκειμένου να 

διασώσουν το αστικό καθεστώς, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τα ιμπεριαλιστικά τους 

σχέδια. Και τι είπε ο Βλαντάς; Ότι εκ των υστέρων οι Βρετανοί μετάνιωσαν, ήθελαν 

πολιτική λύση και τον ρόλο του ειρηνοποιού. Εάν το Λονδίνο ήταν ικανοποιημένο από 

την αλληλοεξόντωση στον Εμφύλιο, δεν είχε λόγο να αναθεωρήσει την πολιτική του, η 

οποία θεωρητικά προκάλεσε τη σύγκρουση, εφόσον γίνει δεκτή η αφήγηση της 

Αριστεράς ότι αυτό ήταν το σχέδιο του Τσώρτσιλ. Εάν η Βρετανία επεδίωκε τον 

Εμφύλιο, για να διασωθεί η Δεξιά κυβέρνηση και να εδραιώσει την παρουσία της στην 

Ελλάδα, καθιστώντας την προτεκτοράτο, γιατί θα εγκατέλειπε αυτόν τον στρατηγικό 

στόχο; Απέστη από όσα είχε σχεδιάσει και δρομολογήσει, επειδή πήρε κατάκαρδα τον 

πρωτεύοντα ρόλο των ΗΠΑ; Ως γνωστό, το Λονδίνο αντιμετώπιζε χρεοκοπία και 

ζητούσε οικονομικά και άλλα ανταλλάγματα από την Ουάσιγκτον. Με ποια λογική, 

ενώ εξαρτάτο από τη βοήθεια των ΗΠΑ, η Intelligence θα δολοφονούσε ένα 

δημοσιογράφο; Τι θα κέρδιζε; Εάν οι Αμερικανοί ανακάλυπταν- και αυτό ήταν βέβαιο, 

ότι εμπλέκοντο, οι συνέπειες θα ήταν ολέθριες για τα βρετανικά συμφέροντα. 

Η δολοφονία Πολκ εξυπηρετούσε μόνο εκείνους που επεδίωκαν να ξεσηκωθεί 

η αμερικανική κοινή γνώμη εναντίον της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να ανακοπεί ή 

διακοπεί η οικονομική βοήθεια και η πλάστιγγα του Εμφυλίου να γείρει υπέρ μιας 

πλευράς. Ήταν δυνατόν οι Βρετανοί για λόγους γοήτρου να επέτρεπαν ανατροπή των 

συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελέγχου της ανατολικής Μεσογείου από την 

ΕΣΣΔ, γιατί δυσανασχέτησαν; Ούτε φυσικά υπήρξε αλλαγή πολιτικής μετά την 

αποχώρηση του Τσώρτσιλ. Ο πρωθυπουργός Κλέμεντ Άττλει (Clement Attlee) πίεσε 

τις ΗΠΑ να αναλάβουν ένα πιο δυναμικό ρόλο στον Ψυχρό Πόλεμο κατά των 

Σοβιετικών και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αντιμετωπίσει τους κομμουνιστές με το 

Δόγμα Τρούμαν.483 Σε κάθε περίπτωση, πολιτική σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων-

Αμερικανών ή Βρετανών-Αμερικανών ή Βρετανών-Ελλήνων, λόγω της δολοφονίας, θα 

είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση του ΚΚΕ, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τα 

                                            
482 Δημήτρης Βλαντάς ό.π., σσ. 82- 85, Στις 23-6-48, Ο Τσαλδάρης έστειλε στο αρχηγείο των ανταρτών στη Σαμαρίνα, τον υπουργό Γιώργο 

Δρόσο με ειρηνευτική πρόταση, την οποία απέρριψε ο Ζαχαριάδης, θέτοντας ως όρο αποδοχής της προτάσεως να δικαστούν τα μέλη της 

κυβέρνησης και ο βασιλειάς. 
483 Smith, Raymond & John Zametica, The Cold Warrior: Clement Attlee reconsidered 1945–7, International Affairs Vol. 61, N. 2, 1985, σσ. 

237–252. 
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διαχρονικά βρετανικά συμφέροντα. Ουδείς διανοείται ότι θα έπαιζαν με ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο, ενώ διατυμπάνιζαν ότι κινδύνευε η ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά το 

πραξικόπημα στην Πράγα και η κρίση του Βερολίνου ήταν προ των πυλών.484 

4.8. Η Αριστερά;  

Στις 25 Ιανουαρίου 1948 από το ραδιοσταθμό στο Βελιγράδι, ο Βαφειάδης 

διέταξε τους αντάρτες να συλλαμβάνουν ομήρους, ως αντίποινα για τις διώξεις και τις 

συλλήψεις των «δημοκρατών». Παρασκευή 12 Μαρτίου. Ο ραδιοσταθμός του Μάρκου 

ανακοίνωσε ότι οι αντάρτες θα εκτελούσαν τέσσερις στρατιώτες, εάν δεν 

απελευθερώνονταν εντός 48 ωρών οι καταδικασθέντες κομμουνιστές που επρόκειτο να 

εκτελεστούν στη Θεσσαλονίκη.485 Οι απαγωγές και τα τελεσίγραφα του ΔΣΕ, που 

απειλούσε να σκοτώσει ομήρους ήταν συνεχείς. Στις 7 Μαΐου o Μάρσαλ έγραφε πως οι 

εκτελέσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία Λαδά αποσκοπούσαν να αποθαρρύνουν 

περαιτέρω δολοφονίες, που είχε προαναγγείλει ο Μάρκος. 486 Οι απαγωγές δεν 

περιοριζόταν σε Έλληνες. Αμερικανοί που είχαν αναλάβει το έργο της ανακατασκευής 

των υποδομών της χώρας, απήχθησαν από αντάρτες για λύτρα, αλλά δεν υπήρχαν 

αναφορές δολοφονιών.487 Έτσι, προσπαθούσαν να εμποδίσουν τη διάνοιξη δρόμων, 

κυρίως για να σταματήσει η μετακίνηση του εθνικού στρατού και η μεταφορά εφοδίων 

για τον στρατό και τον άμαχο πληθυσμό.488 Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν και οι 

απόπειρες δολοφονίας εναντίον του στρατηγού Τζέιμς Βαν Φλίτ, ο οποίος αφήχθη στην 

Ελλάδα στις 24 Φεβρουαρίου. Ο επικεφαλής Ασφαλείας Φρέντερικ Ερ 

πληροφορήθηκε ότι το ΚΚΕ διέταξε να δολοφονηθούν μέλη της κυβέρνησης και ένας 

Αμερικανός ηγέτης. Δυο φορές αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον στρατηγό∙ όταν το 

αεροσκάφος που τον μετέφερε στη Φλώρινα πάτησε νάρκη, που τοποθέτησαν αντάρτες 

                                            
484 Alan Bullock, Ernest Bevin: Foreign Secretary, 1945-1951, Norton, N. York 1983, σ. 40, Τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη και η ηπειρωτική 

Ελλάδα, είχαν στρατιωτική σημασία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε η Αγγλία την υπεράσπιση του δρόμου προς την Ινδία, τον έλεγχο των 

Στενών, την είσοδο και έξοδο στην Μαύρη Θάλασσα, καθώς και την κυριαρχία του Βασιλικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο. 
485 ΑΣΚΙ Ραδιοφωνικού Σταθμού Ελεύθερη Ελλάδα, Κωδ. Τεκμηρίου 002.01.02.01.00009, «Ελεύθεροι Σκοπευτές» 11 Μαρτίου 1948, Αρ.Δ.560, 

σ. 5.   
486 FRUS, 1948, Eastern Europe; The Soviet Union, Vol. VI, 868.00/5–548: Telegram, The Secretary of State to the Embassy in the United 

Kingdom, SECRET Washington, May 7, 1948—5 p. m..  
487 Από τους Έλληνες εργαζομένους 28 σκοτώθηκαν, 102 τραυματίστηκαν και 474 αναφέρθηκαν ως εξαφανισθέντες. 
488 Robert P. Grathwol Donita M. Moorhus, ‘Bricks, Sand, and Marble U.S. Army Corps of Engineers Construction in the Mediterranean and 

Middle East, 1947–1991’, Army Engineers in the Mediterranean, 1942–1952, Center of Military History and Corps of Engineers United States 

Army Washington, D.C., 2009, σσ. 10-15, Κατόπιν αιτήματος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δύο αμερικανικές κοινοπραξίες εργολάβων ανέλαβαν το 

έργο. Η Atkinson-Drake-Park και η Steers –Grove. Την διαχείριση είχε το Σώμα Μηχανικών του αμερικανικού Στρατού. Στο ελληνικό πρόγραμμα 

κατασκευής 1947-1949, οι δύο εταιρείες δαπάνησαν περίπου 56 εκατ. δολάρια. Τον Απρίλιο του ΄48 ξεκίνησε η κατασκευή αεροδρομίου στο 

Μπισδούνι, επτά χιλιόμετρα έξω από τα Ιωάννινα, κοντά στα αλβανικά σύνορα, που άρχισε να λειτουργεί στις 4 Οκτωβρίου. 
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στον διάδρομο προσγείωσης και όταν ανατίναξαν τη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ 

περνούσε το τραίνο που τον μετέφερε στην Τρίπολη.489 Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 

του 1949, αποκαλύφθηκαν δυο επιχειρήσεις δολοφονίας του Φλίτ και συνελλήφθησαν 

πάνω από ογδόντα άτομα.490 

Στις 13 Μαΐου 1948, σημείωμα της Μόσχας προς τον Τσαλδάρη επεσήμαινε 

την αγανάκτηση του σοβιετικού λαού για τις εκτελέσεις στην Ελλάδα, μετά την 1η 

Μαΐου. Δύο ημέρες μετά ο Μάρσαλ έγραφε: «Η δολοφονία Λαδά ήταν μια διαβολικά 

έξυπνη προπαγάνδα της αριστεράς, γιατί αν η κυβέρνηση ανακαλούσε τις εκτελέσεις 

θα επεδείκνυε αδυναμία, κάτι που θα ενίσχυε το ηθικό των ανταρτών, ενώ αν συνέχιζε 

τις εκτελέσεις θα την κατηγορούσαν για αιματηρά μαζικά αντίποινα».491 

Από τις αρχές της άνοιξης οι επιχειρήσεις του στρατού «έθεταν σε δοκιμασία τα 

όρια της σοβιετικής πολιτικής στην Ελλάδα», τόνιζε στις 24 Απριλίου το αμερικανικό 

Γραφείο Κατασκοπευτικής Έρευνας (OIR). Από το αντίπαλο στρατόπεδο είχαν 

εκδηλωθεί κάποιες ειρηνευτικές κινήσεις, τις οποίες οι Αμερικανοί θεωρούσαν 

ανειλικρινείς, που θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο ηθικό του στρατού και στην κοινή 

γνώμη.492 Στις 3 Απριλίου το ΚΚΕ μέσω του Εμμανουήλ Τσουδερού απέστειλε 

διαπραγματευτική πρόταση, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση».493 Συνήχθη λοιπόν, πως η 

επίσκεψη του Πολκ στο αρχηγείο, με σκοπό να κάνει γνωστές τις θέσεις των ανταρτών, 

θα είχε δυσμενή επίδραση στην κυβέρνηση. Αλλά δεν θα σηματοδοτούσε τερματισμό 

των εχθροπραξιών. Ακόμη και αν ξεκινούσαν συνομιλίες δεν θα έπαυαν οι 

συγκρούσεις. Εν τω μεταξύ, το ηθικό του στρατού θα είχε καταβαραθρωθεί, οι 

αντάρτες θα αποκτούσαν στρατιωτικό πλεονέκτημα και δεν θα είχαν λόγο να 

                                            
489 Howard Jones, ό.π., σ. 161 
490 Somerset Daily American, Dmitri Travlos, American General Heading Military Mission to Athens Saved by Difficulties of Escape, Athens, 

Greece, March 11, UP, 1949, Ο υπουργός Δημόσιας Τάξεως Κωνσταντίνος Ρέντης δήλωσε ότι το σχέδιο για τη δολοφονία του Van Fleet 

κατέρρευσε όταν οι συνωμότες δεν μπόρεσαν να σκεφτούν τρόπους διαφυγής μετά το έγκλημα. "Οι αναφορές ότι οι κομμουνιστές σχεδίαζαν τη 

δολοφονία του Βαν Φλίτ, προήλθαν από τη σύλληψη ενός μέλους του «Δημοκρατικού Στρατού της Αθήνας», ο οποίος είχε αντικαταστήσει την 

ΟΠΛΑ», δήλωσε. «Σκοπός αυτής της ομάδας ήταν να δολοφονήσει δημόσια πρόσωπα της Αθήνας και απείθαρχους κομμουνιστές». Ο Ρέντης είπε 

ότι η αμερικανική υπηρεσία ασφαλείας ειδοποιήθηκε αμέσως και αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας. Οι κομμουνιστές που συνελήφθησαν έχουν 

ομολογήσει ότι είχαν γνώση της συνωμοσίας, δήλωσε ο Ρέντης και πρόσθεσε ότι οι κομμουνιστές σχεδίαζε να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για 

την δολοφονία του Van Fleet, όπως έπραξαν στην περίπτωση του George Polk. 
491 FRUS, 1948, Eastern Europe; The Soviet Union, Vol. IV, 868.00/5–1148: Telegram, The Secretary of State to the Embassy in Greece, Secret 

US Urgent, Washington, May 15, 1948—5 p. m.. 
492 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σσ. 169- 170, Ε.Α. ΗΠΑ, RG 84, έκθεση Νο 4664 OIR (Office of Intelligence Research) & σ. 177, Στις 3 Μάιου 

σύμφωνα με τον Τζώρτζ Μάρσαλ, αντιπρόσωποι των ανταρτών προσπαθούσαν μυστικά να πετύχουν μια συμβιβαστική λύση, προσεγγίζοντας 

μέλη του κόμματος των Φιλελευθέρων, Ε.Α. ΗΠΑ, RG 84, Greece BOX. 
493 Ιστορικό Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, τόμος Α' 1918-1949, Κεφάλαιο όγδοο: Το ΚΚΕ στην περίοδο του εμφυλίου 

πολέμου (1945-1949). Ο αγώνας του δημοκρατικού στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2008, σ. 588.  



 
 

142 

υποχωρήσουν στα αιτήματά τους. Με δεδομένο ότι ο Πολκ είχε εκφραστεί υπέρ της 

ειρήνευσης και είχε εκδηλωθεί η πρωτοβουλία της Αριστεράς, η δολοφονία του θα 

επιβάρυνε την κυβέρνηση, η οποία με αμερικανική παρότρυνση απέρριπτε τέτοιες 

σκέψεις. Όμως, μια διαπραγμάτευση αυτού του επιπέδου δεν εξαρτάτο από τον όποιο 

Πολκ. Εάν οι Αμερικανοί επέλεγαν τον συμβιβασμό, κάλλιστα μπορούσαν να τον 

επιβάλουν. Ήταν κάτι που πρωτίστως απέρριπτε η Ουάσιγκτον.  

Η Αριστερά ισχυριζόταν ότι «ο Πόλκ, σκόπευε να πάει στο βουνό, προκειμένου 

να ενημερώσει την παγκόσμια γνώμη για τις επιδιώξεις της ΠΔΚ, σχετικά με τη λύση 

του ελληνικού δράματος». Θα έπρεπε να ήταν αφελείς η κυβέρνηση, η Αριστερά και οι 

Σοβιετικοί για να πίστευαν ότι μια ανταπόκριση μπορούσε να ανατρέψει στρατηγικές 

αποφάσεις. Ούτε βεβαίως η δολοφονία του ήταν ικανή να αλλάξει τα σχέδια των 

Αμερικανών, πολλώ δε μάλλον δεν θα απέτρεπε άλλους ξένους δημοσιογράφους να 

αρθρογραφούν κατά της κυβέρνησης. Όπως και συνέβη. Η δολοφονία όμως, μπορούσε 

να δημιουργήσει κλίμα: διεθνή κατακραυγή για τα στρατοδικεία, τις εκτοπίσεις 

αριστερών, να μετριάσει τις δυσμενείς εντυπώσεις από το παιδομάζωμα που 

διενεργούσαν οι αντάρτες, να μετατοπίσει το ενδιαφέρον. Όπως και έγινε. Αυτά τα 

γνώριζε η Αριστερά, καθώς και τις προθέσεις των Αμερικανών να λήξει ο πόλεμος με 

νίκη της κυβέρνησης. Ωστόσο, με μεγάλη δόση φαντασίας, επιχείρησαν να 

παρουσιάσουν τον Πολκ ως φέροντα κλάδον ελαίας, ότι ταυτιζόταν με το σκεπτικό των 

ανταρτών και κατά συνέπεια είχε αντικυβερνητική θέση. Η Αριστερά, στην 

προσπάθεια να αποσείσει τις εις βάρος της υποψίες, απεφάνθη ότι ο φόνος έγινε υπό 

την καθοδήγηση της Ασφάλειας, για να ματαιωθεί ο ερχομός του Πολκ στην 

«Ελεύθερη Ελλάδα».494   

                                            
494 Εφημερίδα Εξόρμηση, όργανο του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, 1η του Ιούνη 1948: «Η δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζ. Πόλκ 

έφερε σε δύσκολη θέση την ψευτοκυβέρνηση των δολοφόνων. Είχαν οργανώσει τη δολοφονία με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν εύκολα να την 

αποδώσουν στους δημοκρατικούς. Γι’ αυτό είχαν κανονίσει να σταλεί η ταυτότητα του Πόλκ στην Ασφάλεια, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση 

πως ο Πόλκ κατόρθωσε να περάσει στους αντάρτες και, επομένως, εκεί εξαφανίστηκε δολοφονημένος. Είχαν, επίσης, κανονίσει να εξαφανιστεί το 

πτώμα. Η τύχη τα ‘φερε να ξεβράσει η θάλασσα το πτώμα προς στην παραλία της Σαλονίκης. Ετσι, δεν μπορούσαν πια να πουν πως είχε περάσει 

στους αντάρτες. Δοκίμασαν αμέσως με τις φυλλάδες τους και με δηλώσεις ψευτοϋπουργών, να σκηνοθετήσουν την ενοχή των «κομμουνιστών» 

στη στυγερή δολοφονία. Μα, στο μεταξύ, οι ξένοι δημοσιογράφοι και η κοινή γνώμη της Αμερικής, κατάπληκτοι μπροστά στην άτιμη αυτή πράξη, 

ενδιαφέρθηκαν και ξεσκέπασαν την προσπάθεια αυτή. Στη Σαλονίκη έφτασαν δημοσιογράφοι και ντετέκτιβ (ιδιωτικοί αστυνομικοί), που άρχισαν 

τις δικές τους έρευνες. Η σπείρα των δολοφόνων δυσκολεύτηκε έτσι να βάνει μπροστά τη σκηνοθεσία της. Μοναδική της ελπίδα είναι πια να 

συγκαλύψει τους δολοφόνους και να μπερδέψει τις ανακρίσεις. Αυτό και κάνει, παρ’ όλες τις δηλώσεις του Σοφούλη πως είναι τάχα ζήτημα τιμής 

η ανακάλυψη των δολοφόνων. Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι συντριπτικά για τους δολοφόνους. Οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών 

συναγ. Ιωαννίδη αποδείχνουν αδιάψευστα πως ο Πόλκ δολοφονήθηκε από τη σπείρα των δολοφόνων που δρα στη Σαλονίκη, κάτω από την 

καθοδήγηση της Ασφάλειας, για να ματαιωθεί ο ερχομός του Πόλκ στην Ελεύθερη Ελλάδα. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι αποφάσισαν να  

στείλουν στην Ελλάδα επιτροπή για να παρακολουθήσει τις ανακρίσεις. Τρομοκρατημένοι μπροστά στον κίνδυνο να αποκαλυφτούν οι δράστες 
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Ο πατριώτης και αντι-κομμουνιστής Πολκ, όπως τον χαρακτήρισε ο αμερικανός 

συνταγματάρχης Φλόυντ Σπένσερ (Floyd A. Spencer),495 σύμφωνα με την Αριστερά 

ήταν θύμα του αντι-κομμουνισμού.  

Το ΚΚΕ κατηγορούσε την κυβέρνηση, που βρισκόταν αντιμέτωπη με την 

αγανακτισμένη αμερικανική κοινωνία και τον λοιπό κόσμο. Αυτό ακριβώς διατύπωνε 

δημοσίευμα του Δημοκρατικού Στρατού.496 Η Daily Worker, αριστερή εφημερίδα της 

Νέας Υόρκης, επανέλαβε την ιστορία, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική αστυνομία ήταν 

υπεύθυνη για το έγκλημα. Πολλά έντυπα, χωρίς δεύτερη σκέψη, έγραφαν πως ήταν 

επαίσχυντο να δολοφονηθεί ένας δημοσιογράφος επειδή επέκρινε την κυβέρνηση. 

Παιζόταν ένα πολιτικό παιχνίδι εντυπώσεων σε διεθνές επίπεδο. Η ΠΔΚ έστειλε μια 

προειδοποίηση με πολλούς αποδέκτες: «Αν όμως ο μοναρχοφασισμός και την 

τελευταία στιγμή δεν δείξει ότι σταματά το αιματοκύλισμα της χώρας, εμείς έχουμε 

όλη τη δύναμη να επιβάλλουμε ενάντια σ’ αυτόν και τους αμερικανοάγγλους πάτρωνές 

του το συμφέρον του λαού και της Ελλάδας».497 

Από τον Αύγουστο του ΄47, οι αρχές γνώριζαν τις επαφές του Πολκ, με  

Σοβιετικούς, στους οποίους τον συνέστησε ο Χατζηαργύρης. Γνώριζαν, επίσης, ότι 

τέλος Μαΐου θα επέστρεφε στις ΗΠΑ και επομένως θα έκλεινε ο κύκλος των 

«δυσάρεστων» ανταποκρίσεων. Το να τον δολοφονήσουν προληπτικά για μια 

συνέντευξη, που ήταν αμφίβολο αν μπορούσε να πάρει και αν μπορούσε να 

δημοσιεύσει, περιείχε πολλά αν για να θεωρηθεί τεκμήριο ενοχής. Επιπλέον, θα ήταν 

                                                                                                                             
και η ενοχή τους, η ψευτοκυβέρνηση της Αθήνας ζήτησε από το αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών, να εμποδίσει τον ερχομό της επιτροπής 

των δημοσιογράφων, πράγμα που έγινε. Έτσι, ελπίζουν να σκεπάσουν την υπόθεση. Μα, άδικα πασχίζουν. Και το νέο τους έγκλημα, αργά ή 

γρήγορα, θα αποκαλυφθεί. «Το αίμα θα πνίξει τους δολοφόνους».  

495 Kati Marton, ό.π., σσ. 97-98 
496 ΑΣΚΙ, Βιβλιοθήκη ΔΣΕ, Τύπος, Κωδ. Τεκμηρίου: Δ.Σ.Ε.02.3650.00006, Περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» Εσωτερική Ανασκόπηση: Από 

10 του Μάη – 5 του Ιούνη, Τεύχος 6, Ιούνης 1948, σ. 220, «Άλλο ζήτημα που ξεμασκάρεψε το μοναρχοφασισμό στην παγκόσμια κοινή γνώμη 

ήτανε η δολοφονία του αμερικανού δημοσιογράφου Πόλκ. Όπως κατάγγειλε με δηλώσεις του ο υπουργός των Εσωτερικών συν. Ιωαννίδης…, ο 

Πόλκ δολοφονήθηκε από τους εγκληματίες της Ειδικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για να μην έρθει στην Ελεύθερη Ελλάδα και για να αποδοθεί η 

δολοφονία του στους δημοκρατικούς. Η σκηνοθεσία όμως χρεοκόπησε πανηγυρικά και οι εγκληματίες υπόδικοι μπρος στην παγκόσμια κοινή 

γνώμη, προσπαθούν τώρα να σκεπάσουν το έγκλημά τους. Αυτό τους ξεσκεπάζει πιο πολύ. Μέσα σ’ αυτήν την σύγχυση όπου έχει βουτηχτεί ο 

μοναρχοφασισμός, ήρθε η δήλωση της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης στις 30 του Μάη. Με την δήλωση της αυτή η ΠΔΚ τονίζει πως 

για το καλό του τόπου και της παγκόσμιας ειρήνης είναι πάντα έτοιμη να δεχτεί και να ενθαρρύνει οποιαδήποτε πλευρά που θα έτεινε να βοηθήσει 

στο να βρει η Ελλάδα τον εαυτό της και την ησυχία της, με μια προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί ανεπιφύλαχτα η δημοκρατική ζωή του λαού και 

ότι θα κατοχυρωθεί χωρίς οποιαδήποτε ξενική ανάμειξη η εθνική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία, ότι ο λαός της Ελλάδας μόνος και ελεύθερος θα  

αποφασίσει για τις τύχες του. Η δήλωση αυτή είχε σοβαρό αντίχτυπο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα μέσα στον ελληνικό 

λαό η χειρονομία αυτή της ΔΚ χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό. Μάταια προσπάθησε ο μοναρχοφασισμός να την παρουσιάσει σαν αδυναμία τάχα 

του Δημοκρατικού Στρατού».  
497 ΑΣΚΙ, Βιβλιοθήκη ΔΣΕ, Τύπος, Κωδ. Τεκμηρίου: Δ.Σ.Ε.02.3650.00006, Περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» Εσωτερική Ανασκόπηση: Από 

10 του Μάη – 5 του Ιούνη, Τεύχος 6, Ιούνης 1948, σσ. 221-2.  
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τόσο προφανές που θα ενοχοποιούντο αμέσως. Αυτό όμως αξιοποιήθηκε από την 

Αριστερά για να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ορρωδούσε προ ουδενός εμποδίου, 

προκειμένου να φιμώσει την φωνή των ανταρτών που «επεδίωκαν την ειρήνευση». 

Εφόσον ο Πολκ, ενόσω ήταν στην Αθήνα, εξέφρασε την επιθυμία να έρθει σε 

επαφή με τον Μάρκο, τότε ήταν βέβαιο ότι αυτό κυκλοφόρησε. Μια συνάντηση θα 

προσέδιδε πόντους όχι μόνο στη δημοσιογραφική του καριέρα, αλλά και στον 

Βαφειάδη, που βρισκόταν σε ανοικτή σύγκρουση με το Ζαχαριάδη. Δεν ήταν μια απλή 

προσωπική αντιπαλότητα. Σύμφωνα με τον Βλαντά, οι επιλογές του Βαφειάδη 

καθόρισαν το αποτέλεσμα του Εμφυλίου.498 Η εσωτερική σύγκρουση στο ΚΚΕ είχε 

πάρει διαστάσεις το 1948. Στις 21 Αυγούστου, λίγο μετά τη μάχη στη Σλήμνιτσα, ο 

Μάρκος (σκεπτόμενος ότι τον περίμενε η τύχη του δολοφονηθέντος Γιαννούλη) με 

δέκα άνδρες κατευθύνθηκε στην Αλβανία, όπου ετέθη υπό την προστασία της 

σοβιετικής αποστολής. Ο Ζαχαριάδης φέρεται να επιχείρησε να τον δολοφονήσει, πλην 

ανεπιτυχώς.499 Λίγο αργότερα, ο γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε ότι ο Μάρκος 

απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας.500 Εάν η εκτέλεση του Πολκ 

ενταχθεί στο πλαίσιο της ενδο-κομμουνιστικής διαμάχης, θα μπορούσε να αποτελεί 

κτύπημα στο Βαφειάδη. Όσον αφορούσε την εμπλοκή του Στακτόπουλου ήταν το 

μήνυμα της σκληρής σταλινικής απάντησης σε ένα αποστάτη.501  

Ο μήνας Μάρτιος του ΄47 ήταν πυκνός σε γεγονότα. Στις 12 του μηνός ο 

Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, διατύπωσε το ομώνυμο Δόγμα και δυο ημέρες αργότερα ο 

Ριζοσπάστης, είχε τίτλο: «Η Βορειοαμερικανική Επέμβαση». Στις 20 Μαρτίου 

δολοφονήθηκε ο Ζεύγος και στις 21 ο Ζαχαριάδης έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Στις 27 

Μαρτίου η συνέντευξη Στάλιν κλόνισε τις σχέσεις Αθηνών – Μόσχας. Αυτή τη 

φανταστική, όπως απεδείχθη, συνέντευξη «πήρε» ο δημοσιογράφος Βασίλης 

Κωνσταντινίδης, από ραδιόφωνο στο σπίτι του Στακτόπουλου. Αρχικά δημοσιεύτηκε 

                                            
498 Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Η 7η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, 18-24 Φλεβάρη 1957, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2011, σ. 126, «Άλλο 

λάθος που έκρινε την έκβαση του αγώνα: Ήτανε η λαθεμένη αποστολή που έδωσε στις πόλεις. Ποιος την έδωσε αυτή την αποστολή; Ποιος έδινε 

διαταγές να καίνε χωριά; Και να δίνουν στον εχθρό τη δυνατότητα ν’ αδειάσει τα χωριά, 700 χιλιάδες, και να τους μπάσει μέσα στις πόλεις και να 

μας κόψει από τις εφεδρείες μας και από την αυτήν; Ο Βαφειάδης». 
499 Stephen G. Xydis, ό.π., σ. 198, (Martin Ebon, The Murder of George Polk, «Argory 1958»: Σε μυστική συνάντηση της Κομινφόρμ, στις 5 

Φεβρουαρίου 1948, αποφασίστηκε να απομακρυνθεί ο Μάρκος από την ηγεσία του ΔΣΕ, με το σκεπτικό ότι ήταν τιτοϊκός, φραξιονιστής, με 

δεξιές παρεκκλίσεις και τυχοδιώκτης.   
500 Dominque Eudes, The Kapetanios, Partisans and Civil War in Greece: 1943-1949, New York, Monthly Review Press, 1972, σσ.  331-333 
501 Stephen G. Xydis, ό.π., σσ. 198. 

http://booksandjournals.brillonline.com/search?value1=&option1=all&value2=Stephen+G.+Xydis&option2=author
http://booksandjournals.brillonline.com/search?value1=&option1=all&value2=Stephen+G.+Xydis&option2=author
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στη Μακεδονία και τη Λαϊκή Φωνή502 και ακολούθως στο Βήμα και την Ελευθερία. Εξ 

αυτού, ο Ρώσος Πρέσβης Ροντιόνωφ εγκατέλειψε την Ελλάδα. Όταν μετά το θόρυβο 

που προκλήθηκε ζητήθηκαν τα χειρόγραφα της συνέντευξης, ο Κωνσταντινίδης έδωσε 

διαφορετικές εξηγήσεις, που δείχνουν ότι δεν ήταν τόσο αθώος. Στο δημοσιογράφο 

Καστάνη είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν για προσάναμμα στο σπίτι του Στακτόπουλου503 

και στον Ιωαννίδη, ότι με αυτά τύλιξε το γεύμα της η αδελφή του Στακτόπουλου. Ο 

Κωνσταντινίδης δεν ενέπλεξε τον Γρηγόρη και εκείνος δεν τον διέψευσε.504 Περιέργως 

ουδείς τους ζήτησε εξηγήσεις. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η συνέντευξη Στάλιν 

«δόθηκε» κατ΄ εντολή της Αριστεράς. Ακολούθως, άγνωστο γιατί, επικράτησε αυτή η 

εξήγηση. Όμως, ήταν ένα σενάριο που δεν εξυπηρετούσε το ΚΚΕ. Αντιθέτως. Οι μόνοι 

ωφελούμενοι από την απομάκρυνση του Ροντιόνωφ ήταν οι αμερικανο-βρετανοί, που 

επιθυμούσαν να μείνει το ΚΚΕ χωρίς πολιτική στήριξη; Για τη μετάδοση-δημοσίευσή 

της επελέγη η Θεσσαλονίκη και έτσι η κυβέρνηση αποστασιοποιήθηκε. Ο δίαυλος ήταν 

ο Στακτόπουλος μέσω του βρετανικού γραφείου πληροφοριών, από όπου πιθανόν 

έλαβε την εντολή. Μετά από αυτό ο Στακτόπουλος προήχθη σε διαπιστευμένο της 

Μακεδονίας στη Βαλκανική Επιτροπή και ανέλαβε ανταποκριτής στο Ρώϋτερ. Ουδεμία 

συνέπεια υπήρξε για τον Κωνσταντινίδη. Έως τα τέλη Νοεμβρίου 1948 δεν υπέστη 

ούτε επίπληξη. Μόνο μετά τις καταθέσεις των συναδέλφων του ο ανακριτής 

Κομοτούρος παρέπεμψε την υπόθεση στον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να δικαστεί επί 

εσχάτη προδοσία505 και να καταδικαστεί σε 20ετή φυλάκιση. Ο Στακτόπουλος 

κατέθεσε ότι εκείνος έδωσε το κείμενο της συνέντευξης στον 23χρονο, αν και το 1978 

υποστήριξε πως ομολόγησε λόγω βασανιστηρίων.506  

Το συμβάν αναστάτωσε την Αριστερά. Διαπίστωσε ότι από το σπίτι του 

Στακτόπουλου, «πρώην» μέλους, στήθηκε μια προβοκάτσια. Εκείνα τα χρόνια, συχνά 

                                            
502 Ελευθέριος Α. Βούρβαχης, Ποιος Σκότωσε τον Πόλκ; Μια Πολιτική Δολοφονία και Δικαστική Πλάνη, Προσκήνιο, 2003, σσ. 185-201, 

Μαρτυρία Γεώργιου Καστάνη, δημοσιογράφος:: «Ο Κωνσταντινίδης είπε ότι η εκπομπή μεταδόθηκε από την Μόσχα στα Ελληνικά», Μαρτυρία 

Αριστ. Μπουντούρη, δημοσιογράφος::«η εκπομπή μεταδόθηκε στα Αγγλικά και την μετέφρασε. Όμως τα χειρόγραφα χάθηκαν. Εάν πήρε την 

εκπομπή στην Αγγλικήν δεν θα μπορούσε να μεταδώσει ακριβώς, εάν όμως πήρε χειρόγραφα θα μπορούσε να μεταφράσει». Συμπερασματικά:1.τα 

χειρόγραφα χάθηκαν. 2.ή ο Κωνσταντινίδης ανέλαβε μόνος του να στήσει την πλαστή συνέντευξη ή ο Στακτόπουλος του πήγε χειρόγραφο στα 

ελληνικά ή αγγλικά και εκείνος απλώς το έγραψε και το μετέδωσε στην εφημερίδα. Τελικά ούτε ο Κωνσταντινίδης, ούτε ο Στακτόπουλος 

απολύθηκαν ή τιμωρήθηκαν για το περιστατικό.    

503 ΓAΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Εξέτασις Μάρτυρος, Γεώργιος Καστάνης, Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 1948. 
504 ΓAΚ, KYT. 10, Φ49, Εξέτασις Μάρτυρος, Ιωάννης Ιωαννίδης δημοσιογράφος, Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 1948, Ο Κωνσταντινίδης την 

επομένη της συνεντεύξεως ημέρα 28 Μαρτίου, είπε στους συναδέλφους του ότι τα χειρόγραφα της είδησης τα είχε αφήσει στο σπίτι του 

Στακτόπουλου, ο οποίος του είπε ότι η αδελφή του τα χρησιμοποίησε για να τυλίξει τυρί. Έτσι χάθηκαν και δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν 

είχαν απλώς μεταφραστεί από κάποιο έτοιμο κείμενο ή εγράφησαν κατά την υποτιθέμενη μετάδοση μέσω του Ραδιοσταθμού της Μόσχας.    

505 ΓAΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ4, Ανακριτής Β΄ Τμήματος, Αριθ.4., Προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Ενταύθα, 19 Ιανουαρίου 1949. 
506 Αχιλλέας Χατζόπουλος, ό.π., σ. 303.  
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σε μια οικογένεια ένας ανήκε στη Δεξιά και άλλος στην Αριστερά. Αυτό δεν ίσχυε 

στην οικογένεια Κωνσταντινίδη. Από την κατάθεση της Ευχάριδος Στακτοπούλου, 

διαπιστώθηκε ότι ο γλεντζές και σπάταλος Βασίλης, είχε αδελφό τον Κωνσταντίνο, 

αξιωματικό του ελληνικού στρατού, που συνδεόταν με τον Γρηγόρη, συνυπηρέτησαν 

στην αγγλική υπηρεσία πληροφοριών και επέβαιναν στο ίδιο υπηρεσιακό τζιπ, όταν 

συνέβη το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε ο Γρηγόρης.507 Δηλαδή, ο Βασίλης με 

αδελφό αξιωματικό έχοντα υπηρετήσει τους Βρετανούς, χωρίς προηγούμενη σχέση με 

την Αριστερά, ανέλαβε μια τέτοια εξυπηρέτηση για το ΚΚΕ ή ενήργησε αυτοβούλως! 

Σημειώνεται, ότι ο Κέλλις θεωρούσε τον Στακτόπουλο πράκτορα των Βρετανών.508  

Ένα από τα επιχειρήματα της Αριστεράς, ότι δεν ενέχετο στη δολοφονία Πολκ 

ήταν η επανεμφάνιση του δημοσιογράφου του BBC Κένεθ Μάθιους (Kenneth 

Matthews), ο οποίος απήχθη από αντάρτες στις 11 Οκτωβρίου 1948 στις Μυκήνες και 

επέστρεψε σώος μετά από 16 ημέρες. Οι βρετανικές εφημερίδες έγραψαν ότι η 

Αριστερά επεδίωκε δημοσιότητα μέσω του BBC.509 Το ΚΚΕ γνώριζε τι συνέβη, αλλά 

κατηγόρησε την κυβέρνηση για την απαγωγή και θα δολοφονούσε τον Μάθιους όπως 

είχε πράξει με τον Πολκ.510 Στις 19 Οκτωβρίου το Ρώϋτερ μετέδωσε δήλωση του 

Πορφυρογένη: «ο Μάθιους θα αφεθεί ελεύθερος εντός εβδομάδος».511 Ουδείς αφήνεται 

ελεύθερος αν δεν κρατείται. Πόσο ευσταθούσε το επιχείρημα ότι δεν σκότωσαν τον 

Πολκ, επειδή δεν πείραξαν τον Μάθιους; Δείχνοντας διαφορετική συμπεριφορά, 

μπορούσαν να ισχυρίζονται: «Δεν ήταν εγκληματίες και ο Μάθιους ήταν 

φιλοξενούμενος. Εάν είχαν σκοτώσει τον Πολκ θα σκοτώναν και τον Μάθιους». 

Βεβαίως, αν τον δολοφονούσαν τότε άπαντες θα θεωρούσαν το ΚΚΕ ένοχο και για το 

φόνο του Πολκ.  

Όσοι απέρριπταν την εμπλοκή της Αριστεράς στη δολοφονία, επικαλούντο 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι αντάρτες να κινηθούν εντός Θεσσαλονίκης. 

Θεωρητικά οι οργανώσεις ΟΠΛΑ και ΜΛΑ είχαν εξαρθρωθεί το 1947. Ωστόσο, ο 

                                            
507 ΓAΚ,  KYT. 10, Φ49, Εξέτασις Μάρτυρος, Εύχαρις Στακτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 1948. 
508 CIA Document ID: 16658, 3 December 1952, James G. L. Kellis, Παράγραφοi 26 – 27 – 29.  
509 14 Οκτωβρίου, Τηλεγράφημα από το Foreign Office για το Μάθιους εστάλη στο BBC: «Θεωρούμε ότι οι Έλληνες αντάρτες κέρδισαν 

περισσότερη από αρκετή δημοσιότητα με την σύλληψή σας. Επομένως, δεν επιθυμούμε να τους αφήσουμε να έχουν περισσότερη από ό, τι είναι 

απολύτως αναπόφευκτη. Για το λόγο αυτό, δεν επιθυμούμε να μιλήσετε σε κανέναν για τις εμπειρίες σας, πέρα από το να αναφέρετε την 

ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της απελευθέρωσής σας», F0371/72215, R11637, Norton to FO, 13/10/48; Minutes by Peck, 14/10/48; FO to 

Norton 15/10/48. 
510 ΑΣΚΙ Βιβλιοθήκη, ΔΣΕ Δελτίο Ειδήσεων, 15-21/10/1948, Κωδ. Τεκμηρίου 01.3019.00031, Πέμπτη 21/10/1948, σ. 4, ΄Οι Μοναρχοφασίστες 

ετοιμάζονται να Δολοφονήσουν και τον Μάθιους .́ 
511 Εφημερίδα Εμπρός, Τετάρτη 20-10-1948, σ. 4. 
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«Δημοκρατικός Στρατός Πόλεων» πραγματοποιούσε δολοφονικές επιθέσεις έως και το 

1949. Η Αριστερά υποστήριζε ότι λόγω των συνεδριάσεων της Βαλκανικής Επιτροπής 

υπήρχε έντονη παρουσία του στρατού και οι αντάρτες δεν κυκλοφορούσαν στην πόλη, 

γιατί κινδύνευαν. Τα αρχεία του ΚΚΕ δείχνουν το αντίθετο.512 Στις 6 Μαρτίου 

συνελήφθη ο κύπριος Γιαννάκης Δρουσιώτης, υπαρχηγός της ομάδας «Λαϊκός 

Εκδικητής» και μέλος της ΟΚΝΕ. Στις 22 Μαΐου συνέλαβαν αντάρτες με 

χειροβομβίδες στον οικισμό Χαριλάου513 και τον Ιούνιο τον Πολυχρόνη Μίσσιο.514  Η 

Αριστερά δεν πτοείτο. Μετά την 1η Μαρτίου και την επίθεση στο «Ντελίς», σε 

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Α΄ Γραμματέα «Πόλης» του ΚΚΕ, 

αποφασίσθηκε: «Η διείσδυση στην Θεσσαλονίκη, σαμποτάζ, εντυπωσιακές απόπειρες 

δολοφονιών αξιωματικών και σημαινόντων προσώπων». Αυτό αποκάλυψαν πολλοί εκ 

των 72 συλληφθέντων ενός δικτύου πληροφοριών που δρούσε στην πόλη.515 Ο 

μηχανισμός διέθετε ανθρώπους στα ξενοδοχεία «Εμπορικό», «Κοσμοπολίτ», 

«Ανατολική Μακεδονία», που πληροφορούσαν το ΚΚΕ για τους επισκέπτες.516 

Μεταξύ των εβδομήντα δύο ήταν και ο ξενοδοχοϋπάλληλος Οδυσσέας Αναδολής. 

Υπενθυμίζεται ότι στη δίκη των αεροπόρων είχε αποκαλυφθεί ότι ο υπάλληλος του 

«Αστόρια» Ιωάννης Αναδολής, έδινε πληροφορίες στην ΟΠΛΑ. Οι συλλήψεις και οι 

εκτελέσεις δεν ανέστειλαν τη δράση των ανταρτών. Αντιθέτως, η ηγεσία της 

Αριστεράς διέταξε να ενταθούν οι εντός πόλεων δολοφονικές ενέργειες.517 Αυτό 

συνεχίστηκε έως τις αρχές του '49, με εισβολή ανταρτών στις περιοχές Χαριλάου, 

Βότση, Τριανδρία και επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρνας, που προκάλεσε το 

θάνατο οκτώ ανθρώπων. Οι «Ελεύθεροι Σκοπευτές», κυκλοφορούσαν άνετα και 

πραγματοποιούσαν θεαματικές επιθέσεις χωρίς τον φόβο σύλληψης. Αυτό ήταν σαφές 

και από τις καταθέσεις των ανταρτών (στο 3ο Κεφ.).   

                                            
512 ΑΣΚΙ Ραδιοφωνικού Σταθμού Ελεύθερη Ελλάδα, Εμφύλιος Πόλεμος 0100010, 4/1948, Κωδ. Τεκμηρίου 002.01.02.01.00010, «Ελεύθεροι 

Σκοπευτές» 9 Μαΐου 48, Αρ.Δ.560, «Οι ελεύθεροι σκοπευτές συνεχίζουν τη δράση τους μέσα στην ηρωϊκή και αδούλωτη Θεσσαλονίκη. Στις 31 

Μάρτη χτύπησαν και τραυμάτισαν τον τρομοκράτη διοικητή του 10ου Αστυνομικού τμήματος Στογιάννη στη Νεάπολη. Επακολούθησε συμπλοκή 

με τους χωροφύλακες. Οι ελεύθεροι σκοπευτές έφυγαν χωρίς καμμιά απώλεια».  
513 Εφημερίδα Εμπρός, ‘Μια Απόπειρα στην Θεσσαλονίκη’, 22 Μαΐου 1948, σ. 4. 
514 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σσ. 185-186. 
515 515 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς,  Συνελλήφθη και ο Αρχηγός των Αναρχικών Σαμποτέρ΄, 20 Μαρτίου 1948, & Εφημερίδα Μακεδονία, 20 

Μαρτίου 1948. 
516 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, ’Οι Συλληφθέντες 73 Κομμουνισταί Κατάσκοποι ’, 31 Μαρτίου 1948, σσ. 1, 3. 
517 ΑΣΚΙ, Βιβλιοθήκη ΔΣΕ, Κωδ. Τεκμηρίου: Δ.Σ.Ε.02.3650.00006, Περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» Ελεύθεροι Σκοπευτές, Τεύχος 6, 

Ιούνης 1948, σσ. 202-204, Στις οδηγίες που δίνει μεταξύ άλλων αναφέρει ότι χρέος κάθε ελεύθερου σκοπευτή είναι να μεταμφιέζεται σε άνθρωπο 

της πόλης, παπά, χωροφύλακα για να παρασύρει το θύμα και καλεί σε πολεμική άμιλλα, πάνω στο ποιος θα εξοντώσει ανώτερους του κράτους και 

«του στρατού των μισθοφόρων που σπρώχνεται από τους αμερικανούς καταχτητές στην γενική πολεμική κινητοποίηση της εαρινής εκστρατείας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Τα ευρήματα και τα τεκμήρια  

Τα στοιχεία που διέθετε η αστυνομία ήταν περιορισμένα και αυτό καθιστούσε 

δυσκολότερο των έργο των ανακριτικών και των δικαστικών αρχών για τον εντοπισμό 

των ενόχων της δολοφονίας. Υπήρχαν η σορός του νεκρού, η ταυτότητα και το 

διαφημιστικό της Pan-American, που ταχυδρομήθηκαν προς το 3ο Αστυνομικό Τμήμα, 

οι επιστολές που έγραψε ο Πολκ και βρέθηκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, καθώς 

και τα έγγραφα της προσωπικής του αλληλογραφίας, τα οποία εξαφανίστηκαν από την 

οικία του στην Αθήνα. 

5.1. Ο νεκρός  

Η νεκροτομή στη σορό μπορούσε να προσφέρει στοιχεία για τη διερεύνηση των 

συνθηκών θανάτου του. Τον τρόπο, τοn χρόνο και ενδεχομένως τον τόπο διάπραξης 

του εγκλήματος. Με την υπ΄ αριθ. 352/16-5-48 έκθεση του ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης 

ανέφερε τα αποτελέσματα της νεκροτομής που διενήργησε. Στις 27 του μηνός έδωσε 

συμπληρωματικά στοιχεία. Ο Πoλκ πυροβολήθηκε στην ινιακή χώρα και ρίχτηκε 

ζωντανός στη θάλασσα, όπου επήλθε ο πνιγμός του, καθώς  στους πνεύμονες βρέθηκε 

νερό. Στο στομάχι του βρέθηκαν άπεπτα κομμάτια αστακού, μαύρο ψωμί και ποσότητα 

μπιζελιών, ενώ υπήρχαν και υπολείμματα κρέατος, πλήρως πεφθέντα. Ο ιατροδικαστής 

υπολόγισε τοn χρόνο θανάτου «τις νυκτερινές ώρες της Κυριακής προς Δευτέρα 10 

Μαΐου. Ήτο όμως δυνατόν να εφονεύθη την νύκταν του Σαββάτου προς Κυριακή».518 

Για το πόρισμα του βασίστηκε στις πληροφορίες που έλαβε για το πότε εθεάθη ο Πoλκ 

τελευταία φορά,519 ενώ ο χρόνος θανάτου προέκυψε κατ’ εκτίμηση από το πότε 

ξυρίστηκε. Τι θα αποφαινόταν ο ιατροδικαστής στην περίπτωση που το θύμα είχε 

συνήθεια να ξυρίζεται άλλη ώρα ή δις ημερησίως ή εκείνη την ημέρα έπραξε 

διαφορετικά; Υπήρχε όμως ένα ζήτημα: μια λέμβος, φορτωμένη με τέσσερις 

ανθρώπους, έκανε νύχτα βόλτες στο Θερμαϊκό, ενώ το βράδυ υπήρχε απαγόρευση 

                                            
518 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ49, Εξέτασις Μάρτυρος, Κωνσταντίνου Ηλιάκη, Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 1948. 
519 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων 12-21 Απριλίου 1949, 

Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Κωνσταντίνου Ηλιάκη, Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 1949, σσ. 26-27, «…Εκ των μέχρι της στιγμής εκείνης 

γνωστών, απεδείχθη ότι το πτώμα επτά περίπου ημέρες από του θανάτου του παρέμεινεν εντός του ύδατος. Εις αυτό εστηρίχθην από τον βαθμόν 

διαβροχής των παλαμών και των πελμάτων… Όσον αφορά τον χρόνον ο οποίος παρήλθεν από το τελευταίο του ξύρισμα, έλαβα υπ  ́όψει μου το 

μέγεθος των τριχών του γενίου… Υπελογίσαμε λοιπόν ότι πέθανε 10-12 ώρες μετά το τελευταίο ξύρισμα και αμέσως μετά το φαγητόν. Επειδή 

όμως το ξύρισμα γίνεται συνήθως το πρωί και ο φόνος έγινε μετά 10-12 ώρες και αμέσως μετά το φαγητό βγάλαμε το συμπέρασμα ότι ο Πόλκ, 

έπρεπε να είχε φονευθεί νύκτα». 
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κυκλοφορίας, με συνεχείς περιπολίες του λιμενικού520 και επί ημέρες το πτώμα δεν 

εντοπίστηκε από παραπλέοντα σκάφη. Ο Ηλιάκης προτίμησε να διαβάσει δοκίμιο για 

το πότε ανεβαίνουν τα πτώματα στην επιφάνεια, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο 

παρέμεινε στο βυθό επτά με οκτώ ημέρες. Είχε προηγηθεί ο λεμβούχος Αντώναρος, 

που κατάθεσε ότι ο νεκρός θα έπρεπε να βρεθεί μόλις έβγαινε στην επιφάνεια.521 Πιο 

συγκεκριμένος ήταν ο λιμενικός Τσιτιρίδης: «Θα έπρεπε να ανεβεί στην επιφάνεια 

έπειτα από 36 ώρες», ενώ δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί δεν βρέθηκε τόσες ημέρες. 

Εν ολίγοις, ξεκαθάρισε ότι το πτώμα ήταν στη θάλασσα γύρω στις τρείς ημέρες.522 Η 

αμφιβολία για τον χρόνο τέλεσης του φόνου ενισχύθηκε από τον Ηλιάκη, από το 

γεγονός ότι το αναίμακτο τραύμα στο κεφάλι από όπλο έφερε υπολείμματα καπνού και 

πυρίτιδος, παρά το ότι έμεινε τόσες ημέρες στη θάλασσα. Κανονικά έπρεπε να είχαν 

χαθεί.523 Το ότι διατηρήθηκαν ίχνη, εξηγείτο εάν ο χρόνος παραμονής στο νερό ήταν 

μικρότερος από αυτόν που προσδιορίστηκε. Ωστόσο, αλλαγή του χρόνου θανάτου 

σηματοδοτούσε ένα κενό για το που βρισκόταν ο Πολκ στο ενδιάμεσο διάστημα.  

Η ιατροδικαστική έκθεση αγνόησε το τραύμα από πυροβόλο. Ο Πολκ είχε  

υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση μύτης μετά από αεροπορικό ατύχημα στον πόλεμο. 

Ακολούθησε νέα προσθετική, έπειτα από δεύτερο αεροπορικό ατύχημα στη Μέση 

Ανατολή.524 Στη φωτογραφία του πτώματος, παρατηρείται η ανέπαφη μύτη, παρά το 

ότι το αριστερό ρουθούνι υπήρξε η πύλη εξόδου της σφαίρας των εννέα χιλιοστών. 

Από μια απλή παρατήρηση της μοναδικής διαθέσιμης φωτογραφίας είναι εμφανές ότι 

το σώμα του νεκρού δεν παρουσίαζε την μορφή που θα έπρεπε, έπειτα από παραμονή 

οκτώ ημερών στη θάλασσα. Τέλος, κατά την άποψη του Ηλιάκη το θύμα δέχθηκε να το 

δέσουν ενώ ζούσε ή δέθηκε μετά τον πυροβολισμό, γιατί δεν έφερε ίχνη κακώσεων που 

να υποδήλωναν ότι αντιστάθηκε.525  

                                            
520 Εφημερίδα Μακεδονία, ‘‘Προς Διαλεύκανσιν του Μυστηρίου Πόλκ’’, 18 Μαΐου 1948. 
521 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων 12-21 Απριλίου 1949, 

Ένορκος Κατάθεσις, Λάμπρου Αντώναρου, 13 Απριλίου 1949, σ. 6, «Κατά το διάστημα των 8 ημερών, από το Καραμπουρνάκι έως εκεί που 

ευρέθη το πτώμα μπορεί να πέρασαν πολλές βάρκες, γιατί εκείνην την εποχήν ήτο καλός καιρός. Το πτώμα αν παρέμενεν εκεί θα βρισκόταν». 
522 ΓΑΚ,  KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων 12-21 Απριλίου 1949, 

Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Γεώργιος Τσιτιρίδης, 13 Απριλίου 1949, σσ. 24-25, «Γεγονός είναι ότι, εάν το πτώμα ανευρίσκετο την επομένην 

της ανόδου του, θα έπρεπε να το είχαν ιδεί… Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημέρα της επιπλεύσεως του μέχρι την ημέρα που 

βρέθηκε το πτώμα ήτο πολύ».  
523 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων 12-21 Απριλίου 1949, 

Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Κωνσταντίνου Ηλιάκη, Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 1949, σ. 25. 
524 Kati Marton, ό.π., σ. 127, Επιστολή Αδελαΐδας Πόλκ, 10 Μαρτίου 1948.  
525 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων 12-21 Απριλίου 1949, 

Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Κωνσταντίνου Ηλιάκη, 13 Απριλίου 1949, σσ. 29, 32, Εξηγώντας την πρηνή θέση του πτώματος στο νερό, ο 
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Ο Χατζηαργύρης περιέγραψε ένα πτώμα μετά από πολυήμερη παραμονή στο 

νερό, «καταφαγωμένο, αποκρουστικό, τυμπανιαίο», εικόνα που δεν ανταποκρινόταν 

στην πραγματικότητα.526 Το θέμα του χρόνου θανάτου επισημάνθηκε και στις 

καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Η απόφαση να ταφούν τα σπλάχνα στο νεκροταφείο της 

Θεσσαλονίκης, ενώ η σορός ετάφη στην Αθήνα, εγείρει ερωτήματα τουλάχιστον όσον 

αφορά το τελευταίο γεύμα και τον χρόνο που ελήφθη.527  

5.2. Ο φάκελος με την ταυτότητα 

Το πρωινό της 11ης Μαΐου, γύρω στις 08.30, ο υπάλληλος Νικόλαος 

Δημόπουλος παρέλαβε την αλληλογραφία από το κιβώτιο του Ταχυδρομείου, χωρίς να 

βρει κάτι ιδιαίτερο. Στον δεύτερο έλεγχο στις 11.00, εντόπισε φάκελο που είχε ως 

στοιχεία παραλήπτη το 3ο Α.Τ., χωρίς να φέρει γραμματόσημο και όνομα αποστολέα. 

Απευθύνθηκε στον προϊστάμενο και καθ’ υπόδειξή του πρόσθεσε μια σημείωση, για να 

πιστοποιήσουν την εύρεσή του.528 Ο Αλέξανδρος Τζίμας, εξήγησε, ότι επειδή ο 

παραλήπτης ήταν το 3ο ΑΤ, συνέστησε να παραδοθεί ο φάκελος στον ταχυδρόμο, που 

μετέφερε τα αστυνομικά έγγραφα.529 Επειδή τη Δευτέρα δεν πέρασε ο υπάλληλος, η 

επιστολή παραδόθηκε την Τρίτη. Κληθέντες να καταθέσουν οι δυο ταχυδρομικοί 

αναγνώρισαν το φάκελο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου είχαν σημειώσει: «εβρέθη 

εντός του γραμματοκιβωτίου».  

Ο Στακτόπουλος κατέθεσε ότι ταχυδρόμησε τον φάκελο που έγραψε η μητέρα 

του, κατ’ εντολή των δολοφόνων και ο ίδιος προσέθεσε τον αριθμόν «3ον» πριν από  τις 

λέξεις «Προς το τρίτο Αστινομικόν Τμήμα», προκειμένου να είναι εμφανές. Η Άννα 

Στακτοπούλου, που δεν είχε επικοινωνήσει με το γιό της από την ημέρα της 

συλλήψεώς του, κατέθεσε το ίδιο, ότι ο Γρηγόρης συμπλήρωσε το «3ον», όπως 

διαπίστωσαν και οι πραγματογνώμονες, που εξέτασαν τον φάκελο. 

Το πρώτο δείγμα γραφής από την Άννα Στακτόπουλου ελήφθη στις 14 

Αυγούστου, ημέρα σύλληψης του Γρηγόρη. Σύμφωνα με την έκθεση του Μουσχουντή, 

                                                                                                                             
Ηλιάκης διατύπωσε μια άποψη που απέχει Παρασάγγας από την επιστήμη. Επικαλούμενος γάλλους ναύτες, είπε ότι τα πτώματα των γυναικών 

εμφανίζονται υπτίως και των ανδρών πρηνηδόν. 

526 Κώστας Χατζηαργύρης, ό.π., σσ. 33- 34. 
527 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, ‘Αι Συγκεντρωθείσαι Πληροφορίαι δια την Κτηνώδη Δολοφονίαν του Αμερικανού Δημοσιογράφου Πόλκ’, 18 

Μαΐου 1948. 
528 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Εξέτασις Μάρτυρος, Νικόλαος Δημόπουλος, Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 1948. 
529 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Εξέτασις Μάρτυρος, Αλέξανδρος Τζίμας, Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 1948. 
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εκλήθη στη Γενική Ασφάλεια, όπου έγραψε η ίδια τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν 

από την οικία της, καθώς και τη διεύθυνση αποστολής προς το τμήμα ασφαλείας, με το 

μελάνι και τη γραφίδα που υπήρχαν στο σπίτι της.530 Έτσι, ελήφθη το πρώτο δείγμα, 

που αργότερα αμφισβητήθηκε ως κατασκευασμένο. 

Η αφήγηση του Στακτόπουλου συμπίπτει με την έκθεση για το πώς ελήφθη το 

δείγμα γραφής, αλλά με το σκεπτικό ότι: «στην ασφάλεια πέταξαν το δείγμα της Άννας 

και ο αστυνομικός που είχε γράψει το φάκελο που ταχυδρομήθηκε προς το 3ο Α.Τ. 

υπέγραψε μια άλλη έκθεση με τον ίδιο κονδυλοφόρο και το ίδιο μελάνι. Κατόπιν 

πλαστογράφησε τα δείγματα γραφής της μητέρας του και τα έστειλαν στον 

γραφολόγο».531 Όμως, ο Στακτόπουλος απέκρυψε ότι η μητέρα του υπέγραψε την 

έκθεση κατασχεθέντων αντικειμένων από την οικία τους. Τι λόγο θα είχαν οι 

αστυνομικοί να πάρουν δείγματα από τη μητέρα του και να τα συγκρίνουν, εάν οι ίδιοι 

είχαν γράψει τον αποσταλθέντα φάκελο και οι ίδιοι θα πλαστογραφούσαν και αυτόν 

που θα έστελναν στον πραγματογνώμονα; Ο Στακτόπουλος, φαίνεται πως είχε 

υιοθετήσει κατά το ήμισυ μια ανακοίνωση της Αριστεράς ή δεν κατάλαβε το 

περιεχόμενό της. Στις 19 Οκτωβρίου, ο ραδιοφωνικός σταθμός των ανταρτών ανέφερε: 

«Ο φάκελλος, […] πράγματι εγράφη υπό της Άννας Στακτοπούλου, πλήν δεν είναι ο 

πραγματικός φάκελλος, αλλά έτερος, υποβληθείς υπό του Μουσχουντή, παρ’ ου 

κατεστράφη ο αρχικός και […] με την προσποίηση ότι θα πάρει δείγμα γραφής έβαλε 

τον Στακτόπουλο και την μητέρα του να γράψουν σε ένα φάκελλο την διεύθυνση του 

αστυνομικού τμήματος. Το σφράγισε ύστερα και το έστειλε στο ταχυδρομείο 

Θεσσαλονίκης. Τότε εξαφάνισε τον πρώτο φάκελλο και έβαλε στην θέση του το 

φάκελλο που σκάρωσε ο ίδιος με τον γραφικό χαρακτήρα της μητέρας του και έτσι 

αποχτήθηκε το μόνο τεκμήριο».532 Εν ολίγοις, το ΚΚΕ επιβεβαίωνε πλήρως το 

πόρισμα των Πουλαντζά- Κουγέα, ότι ο φάκελος είχε γραφεί από την Άννα 

Στακτοπούλου. Παράλληλα, παρουσίαζε μια συνομωσία. Ότι η αστυνομία είχε στείλει 

τον πρώτο φάκελο στον εαυτό της. Έπειτα από ένα τρίμηνο κάλεσε την Άννα, της πήρε 

δείγμα γραφής σε άλλο φάκελο, τον οποίο ταχυδρόμησε εκ νέου στον εαυτό της και 

τον έστειλε στους πραγματογνώμονες. Όμως αγνόησε ότι ο φάκελος- τεκμήριο έφερε 

τις σημειώσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων. Αυτό θα σήμαινε ότι ο Μουσχουντής 

                                            
530 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ56, Έκθεσις Κατασχέσεως, 16 Αυγούστου 1948. 
531 Γρηγόρης Στακτόπουλος, ό.π., σ. 65. 
532 ΓΑΚ,  KYT. 12, Φ58, Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, Αίτημα Γ. Στακτόπουλου & Άννας Στακτοπούλου Ανακοπής της Δίκης, 19 

Μαρτίου 1949, σ. 8. 
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πλαστογράφησε και αυτές ή υποχρέωσε τους υπαλλήλους να γράψουν ένα νέο φάκελο 

τον Αύγουστο.   

Ο Μουσχουντής δεν ενήργησε αυτοβούλως. Ο εισαγγελέας Κωνσταντινίδης 

τόνισε: «Η έρευνα […] εγένετο τη ιδική μου παραγγελία και ουχί της Ασφαλείας 

Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να υποτεθή ότι υπήρξεν ούτος […] εξιλαστήριον θύμα».533 

Ο εισαγγελέας είχε την ευχέρεια να μην αναφερθεί ή να παραπέμψει αορίστως τη λήψη 

των δειγμάτων σε πρωτοβουλία του Μουσχουντή, κάτι που θα συνέπιπτε και με τη 

θεωρία περί αστυνομικής συνομωσίας. Ο γραφολόγος Αριστείδης Πουλαντζάς 

επεσήμανε ότι το πρώτο δείγμα την 14η Αυγούστου έδωσε το έναυσμα για τη λήψη των 

επόμενων.534 Ο Στακτόπουλος ισχυριζόταν ότι πήραν δείγματα μόνο από τη μητέρα 

του,535 ενώ δείγματα ελήφθησαν από όλη την οικογένεια536 και από οιονδήποτε μπορεί 

να είχε σχέση με τον Πολκ. Ακόμη και αν το αγνοούσε κατά την κράτησή του, το 

έμαθε στη δίκη. Το 1988 επέλεξε να μη γράψει την αλήθεια.537 

Στις 27 Αυγούστου, ο ανακριτής είχε στα χέρια του την πραγματογνωμοσύνη 

που αποδείκνυε ότι τον φάκελο έγραψε η Άννα και όχι κάποιο από τα τρία αδέλφια.538 

Το πλέον οφθαλμοφανές στα δείγματά της ήταν η επαναλαμβανόμενη ανορθογραφία, 

όμοια με εκείνη του φακέλου. Η λέξη «Αστινομικόν»∙ λάθος που δεν θα έκανε 

αστυνομικός.539 Η γνωμάτευση ετέθη σε γνώση της Άννας και χωρίς να γνωρίζει τι 

κατέθεσε γιός της την εξέλαβε ως ομολογία του. Έτσι παραδέχθηκε τη δική της 

συμμετοχή, ότι έγραψε τον φάκελο, «καθ’ υπαγόρευση του Γρηγόρη». Αναγνώρισε τον 

γραφικό της χαρακτήρα, εκτός από τον αριθμό «3ον», που δεν θυμόταν να τον έχει 

                                            
558 ΓΑΚ,  KYT. 12, Φ60, Γνωμοδότησις, Εισαγγελεύς Εφετών Π. Κωνσταντινίδης, Εν Αθήναις τη 20η Ιουνίου 1954. 
534 Αριστείδου Ν. Πουλαντζά, ό.π., σ. 6, «Την 14 Αυγούστου ενεργείται έρευνα εις την οικίαν απάντων των υπόπτων. Τότε κατά την ενέργειαν 

της εν λόγω ερεύνης και εις την οικίαν της μητρός του Στακτοπούλου,… ο μοίραρχος Τσώνος, υπό την δικαιολογίαν λήψεως αποδείξεως διά την 

απόδοσιν των κατασχεθέντων, να ζητήση χειρόγραφον απόδειξιν της μητρός Στακτοπούλου με το όνομα και την διεύθυνσιν ταύτης... Η 

Στακτοπούλου βεβαία ούσα ότι ουδεμία υπήρχε κατ' αυτής υπόνοια, αφ' ου μάλιστα επεστρέφοντο εις αυτήν τα κατασχεθέντα ‘‘ως εκ 

παρεξηγήσεως γενομένης της κατασχέσεως’’». 
535 Γρηγόρης Στακτόπουλος, ό.π., σ. 76. 
536 ΓΑΚ, KYT. 13, Φ67 ΥΠΦ1, Έκθεσις Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης, Αριστείδης Πουλαντζάς – Σωκ. Κουγέας, σσ. 4-5-6, 23 

Αυγούστου 1948. 
537 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ56, 1. Έκθεσις γραφής Άννας Στακτοπούλου 14 Αυγούστου 1948, 2.Έκθεσις γραφής Ά. Στακτοπούλου 15 Αυγούστου 

1948, 3.Έκθεσις Κατασχέσεως 16 Αυγούστου 1948, 4.Έκθεσις γραφής Ά. Στακτοπούλου 16 Αυγούστου 1948, 5.Έκθεσις 21 δειγμάτων γραφής Ά. 

Στακτοπούλου 23 Αυγούστου 1948, Η λήψη δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στις 14 του μηνός στο σπίτι της Άννας και στις 15 και 16 Αυγούστου 

στο αστυνομικό τμήμα. Μετά τα δυο πρώτα δείγματα η Στακτοπούλου κρατήθηκε στην Ασφάλεια. Τη Δευτέρα 16 του μηνός η αστυνομία 

κατέσχεσε το μελανοδοχείο και τον κονδυλοφόρο, οπότε στις 23 του μηνός προέβη στην λήψη 21 νέων δειγμάτων.  
538 Αριστείδης Πουλαντζάς – Σωκράτης Κουγέας, Έκθεσις Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης, ό.π., σσ. 11- 22. 
539 Αριστείδης Πουλαντζάς – Σωκράτης Κουγέας, Έκθεσις Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης, ό.π., σσ. 20- 21, «Τα δείγματα γραφής… της 

Άννης… δεικνύουν ου μόνον σαφείς αλλά και όλως χαρακτηριστικάς ιδιορρύθμους και ατομικάς ομοιότητας προς ταύτην». 
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γράψει.540 Ενώπιον του ανακριτού, παρουσία και των δικηγόρων της, η 

εξηνταεπτάχρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες για συμμετοχή στον φόνο, αλλά 

αναγνώρισε τον φάκελο που έγραψε.541 Ο Στακτόπουλος υποστήριξε ότι η κατάθεση 

της μητέρας του ελήφθη έπειτα από πιέσεις.542 Ωστόσο, το «3ον», προ του «Τρίτον 

Αστινομικόν Τμήμα», καθιστούσε σαφές ότι δυο άτομα επιλήφθηκαν της γραφής του. 

Όσοι επιμένουν στη σκευωρία δεν απαντούν γιατί η αστυνομία χρησιμοποίησε δυο 

άτομα (το ένα αμόρφωτο), για να γράψουν το φάκελο. Η ευθύνη του Στακτόπουλου θα 

ήταν η ίδια είτε είχε γράψει τον αριθμό είτε όχι. Ακόμη και αν δεν ταυτοποιείτο ως 

αποστολέας του φακέλου, η αστυνομία θα τον συλλάμβανε, βάση των αναφορών 

διαφόρων αξιωματούχων.543  

Γιατί εστάλησαν η ταυτότητα και το διαφημιστικό δελτίο της Pan Am;  

Δεχόμενοι ή μη την περίπτωση συμμετοχής του Στακτόπουλου, ανεξάρτητα του 

τόπου και του χρόνου που διεπράχθη το έγκλημα, το ζήτημα παρέμενε: τα έγγραφα του 

νεκρού ταχυδρομήθηκαν στην αστυνομία από σκοπιμότητα, ή βρέθηκαν τυχαία. α) Εάν 

εστάλησαν σκοπίμως, γιατί ταχυδρομήθηκε μόνο η ταυτότητα και το διαφημιστικό της 

Pan-American; Γιατί ο/οι δράστης/ες δεν άφησαν τα στοιχεία να βρεθούν μαζί με τον 

νεκρό; Ο φάκελος ταχυδρομήθηκε προς την αστυνομία, δηλαδή το κράτος. Δηλαδή 

εμμέσως εστάλη στην κυβέρνηση και την αμερικανική πρεσβεία. Η αποστολή του ήταν 

πολιτικό μήνυμα της δολοφονίας ή του επικείμενου θανάτου του Πολκ. Ποιος είχε 

λόγο να στείλει τέτοιο μήνυμα; β) Εάν βρέθηκαν τυχαία ταχυδρομήθηκαν ανώνυμα, 

από κάποιον που εύλογα δεν ήθελε να εμπλακεί με τις αστυνομικές αρχές, εκείνη την 

περίοδο. Το ενδεχόμενο να βρέθηκαν στη θάλασσα αποκλείεται, καθώς δεν υπήρξε η 

παραμικρή αναφορά από ειδικούς ή τις αρχές που να πιστοποιούσε την ελάχιστη 

αλλοίωση από τυχόν παραμονή στο θαλασσινό νερό. 

Τα ευρήματα επί του νεκρού  

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον νεκρό χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας, στο πορτοφόλι του Πολκ υπήρχαν τα σημαντικά 

                                            
540 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48, ΥΠΦ2 Εξέτασις Μάρτυρος, Άννα Στακτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 1948.   
541 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Απολογία Κατηγορουμένης, Άννα Στακτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 1948. 
542 Γρηγόρης Στακτόπουλος, ό.π., σ. 108. 
543 Γιάννης Θ. Βούλτεψης, ό.π., σ. 92, &  Department of State, Tel: 811.91268/7-848, From: Karl Rankin to: Secretary of State, No 1281, July 8, 

1948, 8 p.m., From Ayer RE Polk case Report, No 15. 
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έγγραφα, οι διάφορες ταυτότητες και επτά δολάρια.544 Διαπιστώθηκε ότι έλειπαν μια 

ατζέντα με ονόματα και ένα μπλοκ με τηλέφωνα, το οποίο είχε στην τσέπη του 

παντελονιού του.545 Δεν εξηγείται πώς η ταυτότητα του πολεμικού ανταποκριτού, που 

βρισκόταν μαζί με τις λοιπές κάρτες βγήκε από το πορτοφόλι και έπεσε στο δρόμο με 

το διαφημιστικό. Κατά τη μετακίνησή του στη στεριά (ζωντανός ή τραυματισμένος), 

μόνον αυτά «ξέφυγαν» μέσα από το πορτοφόλι, ενώ δεν «γλίστρησαν» από τις τσέπες 

κλειδιά, στυλό, κτένα, χαρτονομίσματα, πορτοφόλι. Ήταν περίεργο, κάποιος 

διερχόμενος την Κυριακή ή τη Δευτέρα να βρήκε ταυτότητα και φυλλάδιο μαζί, έπειτα 

από ώρες στην παραλία, με τις υφιστάμενες καιρικές συνθήκες. Οι χάρτινες κάρτες, 

που βρέθηκαν στο νεκρό δεν υπέστησαν την παραμικρή φθορά μετά από παραμονή 

οκτώ ημερών στο νερό. Αυτό είναι οπτικά αντιληπτό και σήμερα. Προκύπτει λοιπόν 

ζήτημα για τον χρόνο παραμονής των ευρημάτων στη θάλασσα. Αυτά που βρέθηκαν 

στο θύμα, όσα δεν βρέθηκαν και εκείνα που φέρονται να γλίστρησαν καταδεικνύουν 

ότι τα ταχυδρομηθέντα έγγραφα αφαιρέθηκαν σκοπίμως. 

Ο φάκελος & η υπόθεση Μπάμια – Καραμιχάλη  

Εάν η ταυτότητα και το δελτίο της Παν-Αμ δεν αφαιρέθηκαν, αλλά βρέθηκαν 

τυχαία, σήμαινε ότι αυτά γλίστρησαν από τις τσέπες του θύματος και χάθηκαν κάπου 

κατά την μετακίνηση, μεταφορά του Πολκ ή του πτώματός του.546 

Σε αυτό το σημείο, δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, μπήκε στο σκηνικό ο 

λιμενεργάτης Ευθύμιος Μπάμιας, που υποστήριξε ότι εκείνος βρήκε την ταυτότητα και 

την ταχυδρόμησε σε φάκελο, επί του οποίου την διεύθυνση είχε γράψει ο Σάββας 

Καραμιχάλης. Η ιστορία πρωτο-δημοσιεύτηκε στις 7 Μαρτίου 1966, στο δεύτερο 

φύλλο της αριστερής εφημερίδας Μακεδονική Ώρα. Σύμφωνα με το άρθρο, τον Μάιο 

του ΄48, ο λιμενεργάτης περπατούσε «στην παραλία της Θεσσαλονίκης και κοντά στο 

καφενείον ‘Τριανόν’ βρήκε την ταυτότητα, την έδωσε στον φίλο του ο οποίος την 

έβαλε σε ένα φάκελο και την ταχυδρόμησε με δικά του γράμματα, προς το 3ο Α.Τ., 

επειδή σκέφτηκε ότι κάποιος ξένος θα την έχασε». Συνεπώς, ο Καραμιχάλης, όχι ο 

Μπάμιας, τα ταχυδρόμησε και όταν διάβασαν για την δολοφονία Πολκ αποφάσισαν να 

                                            
544 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ5, Έκθεση Αυτοψίας, Αρχικελευστής Μιχαήλ Δικαιοπούλος, 16 Μαΐου 1948, «Στο πορτοφόλι βρέθηκαν: 1) Επτά 

χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου. 2) Μία δημοσιογραφική ταυτότης δηλούσα ότι είναι μέλος της Αμερικανικής Βοήθειας. 3) Μία άδεια 

παραμονής εις Ελλάδα του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών. 4) Μία εγγυητική επιστολή δια την αποστολήν ανταποκρίσεων. 5) Τρεις ταυτότητες, 4 

φωτογραφίες απεικονίζουσαι το πρόσωπόν του. 6) Έν επισκεπτήριον και διάφορες κάρτες (της Κολούμπια)».  
545 Γεώργιος Μόδης, ό.π., σ. 114.  
546 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ54, Υπόμνημα Στυλιανού Βρυώνη – Επί της αιτήσεως της επαναλήψεως της διαδικασίας του Γρ. Στακτοπούλου.  

https://www.scribd.com/document/13433519/%CE%A4%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%97-%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%A3-%CE%93-1959#from_embed


 
 

155 

μην αναφέρουν το γεγονός, για να μην έχουν τραβήγματα. Το άρθρο, που υπέγραφε ο 

Γ. Κουκάς, ασχολιόταν κυρίως με τη δίκη Στακτόπουλου. Εμφανώς εχθρικό, τον 

χαρακτήριζε πράκτορα που έλεγε παραμύθια και ήταν πλέον «ελεύθερος […], ενώ 

αυτούς που κατηγόρησε […] τους Μουζενίδη και Βασβανά το δικαστήριο τους 

καταδίκασε σε θάνατο». Το άρθρο έθετε τρία ερωτήματα: «1.Εφόσον ο Στακτόπουλος, 

η μητέρα του και η αστυνομία γνώριζαν ότι τον φάκελο τον ταχυδρόμησε άλλος, ποιος 

λόγος τους ώθησε να πλάσουν την ψεύτικη ομολογία; 2.Αφού η ομολογία 

Στακτόπουλου ήταν ψεύτικη τι αξία έχουν πλέον τα μυθιστορήματα που έπλασε ο ίδιος 

και οι αστυνομικοί για τους […] δολοφόνους Βασβανά και Μουζενίδη; 3.Ποιός έχασε 

κοντά στο «Τριανόν» την ταυτότητα του Πόλκ για να την βρουν τα προαναφερόμενα 

πρόσωπα; Σε ποιόν χρειαζόταν η ταυτότητα του αμερικανού δημοσιογράφου και την 

αφαίρεσε από το πτώμα του;».547  

Το άρθρο επεδίωκε τον αποπροσανατολισμό. Η διατύπωση των δυο πρώτων 

ερωτημάτων καθιστούσε τον Στακτόπουλο όργανο της αστυνομίας. Το τρίτο  

διαφοροποιούσε τους λόγους της δολοφονίας, το κίνητρο και τους δράστες. Δηλαδή, ο 

δολοφόνος αφαίρεσε την ταυτότητα από το πορτοφόλι του Πολκ. Με ένα μυστήριο 

τρόπο την έχασε και τη βρήκε ο Μπάμιας. Κάποιος τη χρειαζόταν…, την αφαίρεσε…, 

αλλά την έχασε. Επομένως, όποιος αφαίρεσε την ταυτότητα το έπραξε γιατί του 

χρειαζόταν σε κάτι και δε σκόπευε να την ταχυδρομήσει. Το άρθρο χειραγωγούσε το 

κοινό ότι οι δολοφόνοι δεν είχαν πρόθεση να γνωστοποιήσουν το έγκλημα, 

ταχυδρομώντας τα έγγραφα. Τα έχασαν στη διαδρομή. Ήταν τυχαίο. Έτσι, η 

Μακεδονική Ώρα, εξάλειφε το πολιτικό κίνητρο που θα είχε η Αριστερά για το φόνο∙ 

να στείλει δηλαδή μήνυμα στην κυβέρνηση και τους συμμάχους της. 

Το πώς έφτασε στην εφημερίδα η πληροφορία περί Μπάμια και Καραμιχάλη 

διευκρίνισε ο συντάκτης του άρθρου. Ο Γ. Κουκάς, ενημερώθηκε από τον αδελφό του 

Αδάμ, Στέλιο Μουζενίδη. Παραδέχτηκε πως το έγραψε χωρίς να αναζητήσει ή να 

μιλήσει με τους ανωτέρω και διευκρίνισε πως αυτά ήταν σε γνώση του διευθυντού της 

εφημερίδας.548 Το άρθρο δεν ήταν προϊόν έρευνας. Όταν δημοσιεύτηκε, διευθυντής της 

                                            
547 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ54, Εφημερίδα Μακεδονική Ώρα, 7 Μαρτίου 1977. 
548 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Έκθεσις Ενόρκου Εξετάσεως, Γεώργιος Κουκάς, Εν Αθήναις, 21 Απριλίου 1978, «Από έναν οδοντίατρο της 

Θεσσαλονίκης υπό το επώνυμον Μουζενίδης έλαβον την πληροφορίαν ότι η ταυτότης του Πόλκ… ανευρέθη και εταχυδρομήθη εις την 

αστυνομίαν υπό δυο κατοίκων Θεσσαλονίκης, τα ονόματα των οποίων και έδωσεν εις εμέ». 
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Μακεδονικής Ώρας ήταν ο πρώην βουλευτής της ΕΔΑ Αλέξιος Παπαλεξίου,549 ο 

οποίος υποστήριξε ότι την πληροφορία είχε από «διαφόρους», όπως ο πρώην 

γραμματέας της ΕΔΑ Σύλλας Παπαδημητρίου.550  

Ο Κουκάς δεν θα δημοσίευε κάτι τόσο κρίσιμο αυτοβούλως. Πήρε εντολή να το 

γράψει. Έτσι «ενημερώθηκε» το κοινό. Ο Παπαλεξίου παραδέχθηκε ότι εκείνος πήρε 

την πληροφορία, αλλά δεν ανέφερε λέξη για τον Μουζενίδη, προς αποφυγή λογικών 

συνειρμών. Όμως, συζήτησε με το Στέλιο και με το κόμμα (διότι επικαλέστηκε τον 

Παπαδημητρίου), για το πώς θα απάλλασσαν τον Αδάμ από το στίγμα του δολοφόνου 

και κατ’ επέκταση το ΚΚΕ. Οι Μουζενίδης και Παπαλεξίου, στελέχη της αριστεράς, 

μόνοι τους ή κατόπιν προτροπής του κόμματος, ενήργησαν με τρόπο που ήγειρε 

αμφιβολίες για ένα κρίσιμο τεκμήριο, σχετικά με την ενοχή των κατηγορουμένων. Με 

το ατεκμηρίωτο δημοσιογραφικά κείμενο, όπως αποδεικνύεται, παρουσιάστηκαν 

«στοιχεία» που προκαλούσαν σύγχυση, εξέτρεπαν την έρευνα και δυσχέραιναν την 

αποκάλυψη της αλήθειας. Εμμέσως δια της επιχειρήσεως απαλλαγής του 

Στακτόπουλου άρχιζε η προσπάθεια αθώωσης της Αριστεράς.  

Στις 3 Ιουνίου 1977 ο Ριζοσπάστης εξηγούσε πως έφτασαν στη Μακεδονική 

Ώρα τα αποκαλυπτικά στοιχεία: «Το 1966 δυο κάτοικοι Θεσσαλονίκης, οι Ε.Μ. και 

Σ.Κ […], σε γράμμα τους προς την Μακεδονική Ώρα (7 Μάρτη 1966) δήλωσαν πως 

αυτοί είχαν γράψει το φάκελλο αφού βρήκαν την ταυτότητα του Πόλκ μαζί με ένα 

διαφημιστικό της ‘Παναμέρικαν’ στην παραλία της Θεσσαλονίκης».551 Σύμφωνα με 

τον Ριζοσπάστη, ο Σάββας και ο Μπάμιας, έστειλαν επιστολή στη Μακεδονική Ώρα το 

1966. Ο αγράμματος Μπάμιας ήταν λογικό να υπέγραψε μια επιστολή, που δεν 

καταλάβαινε τι έγραφε, αλλά ήταν μάλλον δύσκολο να έγραψε κάτι ο Καραμιχάλης, 

πεθαμένος ον από τον Μάιο του 1954. 

                                            
549 Η Μακεδονική Ώρα εκδόθηκε το 1966, εν μέσω της «Αποστασίας», που προέκυψε με τα Ιουλιανά του 1965. Ο Α. Παπαλεξίου, όταν 

δολοφονήθηκε ο Πόλκ ήταν φυλακισμένος για την κομμουνιστική του δράση. Είχε εκλεγεί βουλευτής Α  ́Θεσσαλονίκης το 1963 με την Ενιαία 

Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ). Το 1974 επιχείρησε να επανεκλεγεί πλήν ανεπιτυχώς. Στις 8 Μαΐου 1968, συνταξίδευε με τον  πρώην βουλευτή 

της ΕΔΑ Γεώργιο Τσαρουχά, ο οποίος συνελλήφθη και δολοφονήθηκε την επομένη ημέρα. Πιθανότατα πρόκειται για τον ισοβίτη Αλ. 

Παπαλεξίου, έναν εκ των 27 βαρυποινιτών, που απέδρασαν από τις φυλακές Βούρλων –Δραπετσώνας, στις 17 Ιουλίου 1955.  
550 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Έκθεσις Ενόρκου Καταθέσεως, Αλέξιος Παπαλεξίου Εν Αθήναις, 25 Απριλίου 1978, Επικαλούμενος τον Σ. 

Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν μαζί με τον Λαμπράκη το ΄63 όταν  δολοφονήθηκε ο βουλευτής της ΕΔΑ, ήθελε να τονίσει την δράση των 

παρακρατικών τόσο το ΄48 όσο και το ΄63. Ο Παπαλεξίου υποστήριξε πως «την δολοφονία Πόλκ διέπραξαν ξένες μυστικές υπηρεσίες, ότι δεν 

ήταν έργο των κομμουνιστών, ότι η ομολογία Στακτόπουλου οφειλόταν εις την αδυναμία του χαρακτήρος του και στην προσπάθεια των αρχών να 

καλύψουν τους πραγματικούς ενόχους», ενώ υπερασπίστηκε με σθένος την Αριστερά. 
551 Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ‘Να Ξαναγίνει η Δίκη για τον Φόνο του Πόλκ, Για να Αποκαλυφθεί η Σκευωρία των Σκοτεινών Δυνάμεων’, 3 

Ιουνίου 1977, σ. 2,    
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Η έρευνα μετά το 1975  

Η αποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος του Στακτόπουλου, ήταν κίνητρο για 

πολλούς που ζήτησαν επανάληψη της δίκης. Μετά τη Μεταπολίτευση την υπόθεση 

ανακίνησε ο βουλευτής της ΕΔΗΚ Στέλιος Παπαθεμελής, ο οποίος ανέλαβε συνήγορος 

του Στακτόπουλου και αναζήτησε τον υπέργηρο Μπάμια. Ο δημοσιογράφος Δ. 

Γουσίδης και ο Σ. Παπαθεμελής εντόπισαν τον λιμενεργάτη.   

Λίγο πριν από τις εκλογές της 10ης Νοεμβρίου 1977, άρθρο του Γουσίδη στα 

Νέα, επανέφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη δολοφονία Πολκ.552 Απεκάλυπτε 

ότι τα έγγραφα του θύματος βρήκε στη θάλασσα ο Ευθύμιος Μπάμιας, όστις 

αγράμματος, τα πήγε στον Σάββα Καραμιχάλη, που διατηρούσε παντοπωλείο στην 

περιοχή του Λευκού Πύργου. Εκείνος έγραψε σε φάκελο προς το «3ο Α.Τ.» και ο 

Μπάμιας το ταχυδρόμησε χωρίς γραμματόσημο ή αποστολέα. Ο λιμενεργάτης 

εξιστόρησε στον δημοσιογράφο, ότι Παρασκευή ή Σάββατο στις 8:00, ενώ περπατούσε 

στην παραλία, απέναντι από τον κινηματογράφο «Κεντρικόν», δίπλα στο αμερικανικό 

προξενείο, πρόσεξε να επιπλέει στη θάλασσα ένα πορτοφόλι. «Ήταν κοντά ένα καΐκι ο 

‘Αγ. Δημήτριος’ και είπα στον καπετάνιο να μου δώσει την βάρκα να πιάσω το 

πορτοφόλι […] Αν καθόταν πολλή ώρα θα μούσκευε και θα πήγαινε στον πάτο [...] Στο 

μαύρο πορτοφόλι, απ’ τα φθηνά που δεν άξιζε τίποτα, ήταν μια ταυτότητα μέσα σε 

ζελατίνα και τρία καρτποστάλια». Ο Γουσίδης, που αντελήφθη ότι το περιεχόμενο του 

φακέλου δεν ταίριαζε με τα ευρήματα του Μπάμια, ξαναρώτησε: «Μήπως είχε μέσα 

ένα φυλλάδιο με φωτογραφία αεροπλάνου, νούμερα κλπ.»; Ο Μπάμιας επέμενε: «Την 

ζελατίνα με την ταυτότητα και τα τρία καρτποστάλια, αυτά βρήκα». Όταν το έβγαλε, 

ρώτησε τους καπεταναίους μήπως το έχασε κάποιος και το άνοιξε παρουσία του 

ιδιοκτήτη της βάρκας. Οι θαμώνες τού είπαν ότι ήταν ξένη και υπέθεσε ότι ήταν 

κάποιου Εγγλέζου. Με το εύρημα στο χέρι κατευθύνθηκε στο μαγαζί του Καραμιχάλη, 

που βρισκόταν κοντά στα δικαστήρια.553 Τον ρώτησε ποιο τμήμα ήταν κοντά, αγόρασε 

ένα φάκελο, ο μπακάλης έγραψε τη διεύθυνση και εκείνος το ταχυδρόμησε.554 

Ερωτηθείς εάν συζήτησε το θέμα με τον Καραμιχάλη, όταν βρέθηκε νεκρός ο 

Αμερικανός, απάντησε αρνητικά. Όπως ήταν φυσικό έπειτα από τριάντα χρόνια ο 

                                            
552 Η χώρα βάδιζε σε πρόωρες εκλογές (10 Νοεμβρίου 1977) που ανέδειξαν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα.  
553 Τα παλαιά δικαστήρια βρισκόταν επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 5- 7 (νύν Εθνικής Αμύνης) κάτω από την οδό Τσιμισκή.  
554 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ60 ΥΠΦ3, Εφημερίδα Τα Νέα, Αθήνα, Απρίλιος 1977.  
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Μπάμιας δεν θυμόταν την παρουσία άλλου στο σκηνικό, την ακριβή ημέρα ή αν είχε 

βάλει γραμματόσημο στο φάκελο. 

Να σημειωθεί ότι ένα χρόνο πριν από το δημοσίευμα, στις 17 Νοεμβρίου 1976, 

ο Στακτόπουλος είχε ορίσει πληρεξούσιους δικηγόρους τους Ευάγγελο Παπαστεργίου 

και Στυλιανό Παπαθεμελή, όπως ζητήσουν επανάληψη της διαδικασίας, αν και έως 

τότε δεν συνέτρεχαν εμφανείς λόγοι που να το δικαιολογούν. Επίσης, όλοι οι 

συμμετέχοντες στην υπόθεση, ο Κωνσταντινίδης, ο Μουσχουντής, ο Ρέντης, ο 

Πανόπουλος, που θα μπορούσαν να καταθέσουν, είχαν αποβιώσει.  

Συμπτωματικά, τον Φεβρουάριο του 1977, διαπιστώθηκε πως μέρος της 

δικογραφίας είχε χαθεί μετά τη Μεταπολίτευση, μετά το 1975. Στα εξαφανισθέντα 

περιλαμβανόταν και ο φάκελος με τον γραφικό χαρακτήρα της Άννας Στακτοπούλου 

που τεκμηρίωνε την ενοχή της και τα εικοσιεπτά δείγματα γραφής που ελήφθησαν από 

την οικογένεια.555 Εκ των πραγμάτων η σύγκριση της γραφής του φακέλου με αυτή του 

Καραμιχάλη, ο οποίος είχε ήδη αποβιώσει δεν ήταν πλέον εφικτή, αφού υπήρχαν μόνο 

φωτοτυπίες, μη ισχυρές για να τεκμηριωθεί η έρευνα. 

Η υπόθεση μέσω του Τύπου πήρε δημοσιότητα και τα «νέα στοιχεία» 

κατατέθηκαν αρμοδίως. Οι Παπαστεργίου και Παπαθεμελής εντόπισαν τους αυτόπτες 

μάρτυρες, που θα επιβεβαίωναν τη δήλωση του Μπάμια, ο οποίος κατέθεσε στον 

εισαγγελέα πως βρήκε την ταυτότητα. Παραδόξως ο Μπάμιας δήλωσε ότι ο ίδιος 

έγραψε τον φάκελο. Στη συνέχεια ανακάλεσε και είπε ότι τη διεύθυνση έγραψε ο 

Σάββας. Προβληματίστηκε να πάει ο ίδιος στην αστυνομία ή στις δικαστικές αρχές: 

«Φοβήθηκα να το κάνω γιατί ενδεχομένως να μου λέγαν ότι το πορτοφόλι περιείχε 

χρήματα και ότι τα κράτησα».556 Ωστόσο, δεν εξήγησε για ποιο λόγο, ενώ ήταν στο 

καφενείο, δεν ρώτησε τους εκεί θαμώνες, πού βρισκόταν το κοντινότερο αστυνομικό 

τμήμα, αλλά πήγε στον Καραμιχάλη.  

                                            
555 ΓΑΚ, KYT. 10,.Φ51 ΥΠΦ2, σ. 6, Πληρεξούσιον Αριθ. 850, του Γρ. Στακτοπούλου &  KYT. 11 A/A, Φ52, Έκθεσις Ενόρκου Εξετάσεως 

Μάρτυρος Δικαστικού Υπαλλήλου Στυλιανού Παπαφωτίου, 26 Μαρτίου 1977.     
556 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Δικαστήριο του Αρείου Πάγου Τμήμα Δ΄ - εν Συμβουλίω, 5ον/795, 10 Μαρτίου 1979, Απόφαση Εξετάσεως Αιτήματος 

Επανάληψης Διαδικασίας της 29ης Αυγούστου 1977, «Κατάθεση Μπάμια: εισήλθεν εις τι καφενείον, ανεκοίνωσεν την εύρεσιν και ηρώτησε τους 

θαμώνες μήπως τις εξ αυτών είχεν απολέσει το πορτοφόλι (αν και όπως είπε το βρήκε στην θάλασσα). Τότε δε ήνοιξεν αυτό και είδεν, ότι περιείχε 

ένα δελτίον ταυτότητος και τρία καρτποστάλ. Επειδή δεν ήξαιρα να διαβάσω, πήγα εις το παντοπωλείο του Καραμιχάλη Σάββα… Τον ηρώτησα 

ποιο Αστυνομικό Τμήμα είναι το πιο κοντινό για να παραδώσω το πορτοφόλι και αφού έμαθα από αυτόν, ότι αρμόδιον ήτο το Γον Αστυνομικόν, 

αγόρασα ένα φάκελλο από το περίπτερον, έβαλα την ταυτότητα μέσα, έγραψα στο φάκελλο την διεύθυνση και τον έρριξα εις το παρακείμενον 

ταχυδρομικόν κυτίον. Το πορτοφόλι το πέταξα και έκτοτε δεν γνωρίζω τίποτε».    
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Στις 29 Αυγούστου 1977, οι συνήγοροι του Στακτόπουλου κατέθεσαν αίτηση 

επανάληψης της δικαστικής διαδικασίας και κλήθηκαν να καταθέσουν τα μέλη της 

οικογενείας Καραμιχάλη. Ο Σάββας είχε αποβιώσει το 1954, αλλά η σύζυγός του 

Μερσίνη θυμόταν ότι ήταν παρούσα στο παντοπωλείο όταν πήγε ο Μπάμιας και έδειξε 

στο Σάββα μια ταυτότητα με ξένα γράμματα, που βρήκε στην παραλία. Ο σύζυγός της 

έγραψε σε ένα φάκελο τη διεύθυνση και κατ’ εντολή του ο Μπάμιας τον ταχυδρόμησε. 

Πέρα από την ταυτότητα δεν θυμόταν να υπήρχε άλλο έγγραφο που εσωκλείστηκε στο 

φάκελο. Η Μερσίνη κατέθεσε κάτι σημαντικό. Δεν συζήτησε το περιστατικό με 

κάποιον, το θεώρησε ασήμαντο, επειδή «εκείνη την εποχή είχε βάσανα γιατί έλειπαν τα 

παιδιά της» (Κρέων και Ευάγγελος). Ο Ευάγγελος557 το 1977 ανέλαβε να βρει τα 

στοιχεία που θα πιστοποιούσαν ότι ο πατέρας του είχε γράψει τον φάκελο. Για αυτό 

τον λόγο προσκόμισε για εξέταση κάτι φωτογραφίες και ένα εικόνισμα όπου υπήρχαν 

τα γράμματα του αποβιώσαντος Σάββα,558 προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός 

του Μπάμια και να αθωωθεί ο Στακτόπουλος. Η Μερσίνη δεν επικαλέστηκε την 

παρουσία κάποιου συγγενούς στο συμβάν.  

Ο Μπάμιας δικαιολογούταν να μη θυμάται, εάν υπήρχαν άλλα άτομα στο 

παντοπωλείο. Αυτό όμως δεν ίσχυε για τον Σάββα, ο οποίος είχε μιλήσει για το θέμα με 

το γιό του Ευάγγελο τέσσερα χρόνια μετά. Το 1953, ενώ ακόμη ο Ευάγγελος 

Καραμιχάλης, ήταν κρατούμενος, διακομίστηκε στο Δημοτικό νοσοκομείο. Εκεί 

τυχαία συνάντησε τον πατέρα του Σάββα, ο οποίος νοσηλευόταν με καρδιοπάθεια. 

Τότε, άκουσε για πρώτη φορά ότι ο Μπάμιας βρήκε την ταυτότητα του Πολκ στην 

παραλία και την πήγε στο παντοπωλείο. Στο σκηνικό της συγγραφής του φακέλου, 

«ήτο και η μήτηρ του παρούσα». Ο πατέρας του αφού έγραψε τη διεύθυνση, τον 

ταχυδρόμησε, γιατί «ο Θύμιος απέφυγε να γράψη εις τον φάκελλον το όνομά του (πως 

θα μπορούσε αφού ήταν αγράμματος), ουδ’ ενημέρωσε την Αστυνομικήν Αρχήν, ίνα 

αποφύγη εμπλοκήν του εις την διερεύνησιν εκ μέρους ταύτης». Ο Μπάμιας 

προσπάθησε να αποτρέψει τον πατέρα του από το «να ταχυδρομήση τα έγγραφα από 

αόριστον φόβον λόγω του κλίματος της εποχής». Ο Ευάγγελος ασχολήθηκε με το θέμα 

το 1960, όταν ένας συγγενής του ονόματι Ζαχαρίας Φουντουλάκης, του είπε ότι 

γνώριζε την υπόθεση. Το 1966 πληροφορήθηκε από την Μακεδονική Ώρα πως ήταν 

γνωστά τα άτομα που ταχυδρόμησαν την ταυτότητα του Πολκ, δηλαδή του Μπάμια και 

                                            
557 Ο Ευάγγελος Καραμιχάλης είχε καταδικασθεί σε θάνατο για δολοφονία, όταν ήταν αντάρτης στον ΔΣΕ. 
558 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Εντολή Ενόρκου Εξετάσεως Μερσίνης Καραμιχάλη, 9 Νοεμβρίου 1977. 
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του πατέρα του. Εν τούτοις, ούτε τότε έδειξε ενδιαφέρον για όσα του είχε πει ο Σάββας 

το ΄53. Έπειτα από έντεκα χρόνια το 1975, τον κάλεσε ο Χατζηαργύρης και του ζήτησε 

τα στοιχεία που είχε. Αρχικά αρνήθηκε, αλλά του έδωσε τα γραπτά κείμενα, έπειτα από 

παρέμβαση του Λεωνίδα Κύρκου.559 Ο υιός Καραμιχάλης δήλωσε πως ο πατέρας του 

ταχυδρόμησε το φάκελο, με την ταυτότητα και το διαφημιστικό. Δεν εξήγησε γιατί ο 

Μπάμιας φοβόταν που ο Σάββας θα ταχυδρομούσε την ταυτότητα, καθώς ο θάνατος 

του Πολκ διαπιστώθηκε μετά από μια εβδομάδα. Πέραν της μητέρας του δεν ανέφερε 

άλλο άτομο στο σκηνικό. Οι καταθέσεις αντέφασκαν για το ποιος ταχυδρόμησε το 

φάκελο ή για ποιους λόγους δεν τον παρέδωσαν στην αστυνομία. Ούτε εξηγείτο η 

αδιαφορία του Ευάγγελου για την υπόθεση έως το 1975, αν και τη γνώριζε από το 

1953. 

Η μαρτυρία του Ευάγγελου ανέδειξε τον Ζαχαρία Φουντουλάκη ως το άτομο 

που επίσης γνώριζε την υπόθεση. Ο Σάββας ήταν αδελφός του πεθερού του 

Φουντουλάκη και διατηρούσε οπωροπωλείο δίπλα στο παντοπωλείο του Καραμιχάλη. 

Ο Φουντουλάκης ισχυρίστηκε πως ήταν παρόν στο συμβάν: «Εκλήθη υπό του Σάββα 

Καραμιχάλη», ο οποίος του είπε «Ζαχαρία έλα εδώ εσύ που ξέρεις γράμματα, ο Θύμιος 

βρήκε μια ταυτότητα με ξένα γράμματα […], ούτος δ’ είπεν, ότι ανήκε σε κάποιον 

αλλοδαπόν Πόλκ […] επηκολούθησε διάλογος μεταξύ του Σάββα και του Ευθυμίου 

περί του ποιος θα παρέδιδε την ταυτότητα εις το Αστυνομικόν Τμήμα και τελικώς 

απεφάσισαν να τη στείλουν ταχυδρομικώς […] αφ’ ού προηγουμένως ο Σάββας 

έγραψεν επί ενός φακέλλου την διεύθυνσιν». Όταν ο Φουντουλάκης έμαθε από τις 

εφημερίδες (Σεπτέμβριο 1948), ότι η Στακτοπούλου έγραψε το φάκελο συνέστησε στον 

Σάββα να πάει να πει την αλήθεια, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο αυτόπτης μάρτυς 

Φουντουλάκης κατέθεσε ότι στο φάκελο εσωκλείσανε μόνον την ταυτότητα, όχι 

κάποιο διαφημιστικό.560 Εάν γίνει δεκτή η μαρτυρία του, ο Σάββας κινητοποίησε το 

Ζαχαρία γιατί ήξερε γράμματα (δηλαδή εκείνος δεν ήξερε, αντιθέτως με ότι είπε ο 

                                            
559 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Δικαστήριο του Αρείου Πάγου Τμήμα Δ  ́- εν Συμβουλίω, 2ον-3ον/795, 10 Μαρτίου 1979, Απόφαση Εξετάσεως 

Αιτήματος Επανάληψης Διαδικασίας της 29ης Αυγούστου 1977.    
560 ό.π., KYT. 11, Φ53, Δικαστήριο του Αρείου Πάγου Τμήμα Δ  ́- εν Συμβουλίω, 11ον/795,  Ο Ζαχαρίας έδωσε λεπτομέρειες για την 

εξαρτημένη σχέση του Μπάμια από τον Καραμιχάλη: «Ο Ευθύμιος Μπάμιας ήτο τακτικός θαμών του παντοπωλείου του Σάββα Καραμιχάλη,  

όστις ήτο χορηγητής προς αυτόν διαφόρων εμπορευμάτων και έκανε διάφορα θελήματα». «Ζ. Φουντουλάκης: διαγνώσας ότι η διαδικασία είχεν 

ακολουθήσει εσφαλμένην οδόν, επεσκέφθη τον Σάββαν και συνέστησεν εις αυτόν να εμφανισθή εις το Δικαστήριον και να βεβαιώση περί του 

γεγονότος την αλήθεια, όπερ όμως δεν απεδέχθη εκείνος, ειπών ‘προς θεού να μην αναμιχθούμε εις την υπόθεσιν αυτήν γιατί θα βρούμε τον μπελά 

μας, διότι πρόκειται περί πολιτικού εγκλήματος, εις το οποίον είναι αναμεμιγμένοι ξένοι και μεγάλα κεφάλια και μπορούν να μας εξαφανίσουν 

κανέναν βράδυ’».     
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Μπάμιας), ταχυδρόμησαν μόνο την ταυτότητα, ενώ και ο Φουντουλάκης δεν ανέφερε 

την παρουσία της Μερσίνης ή άλλου στο ουζερί.   

Η κόρη Καραμιχάλη, Αλίκη Ράπτου, κατέθεσε τη δική της εκδοχή της. Από τις 

εφημερίδες διαπίστωσε τον γραφικό χαρακτήρα του πατέρα της στον φάκελο και 

ενημέρωσε όλη την οικογένεια, διαψεύδοντας έτσι τον αδελφό της Ευάγγελο, που είπε 

ότι δεν γνώριζε για το συμβάν έως το 1953. Ακολούθως, ο Σάββας πληροφόρησε τον 

Ζαχαρία για τον κάτοχο της ταυτότητος,561 διαψεύδοντας και τον Ζαχαρία, παρόντα 

στο συμβάν, που κατέθεσε πως εκείνος πληροφόρησε το Σάββα ότι η ταυτότητα ανήκε 

στον Πολκ. Οι καταθέσεις Φουντουλάκη– Ράπτου ήταν διαμετρικά  αντίθετες. 

Το 2009 προσετέθη και τρίτος αυτόπτης μάρτυς στο παντοπωλείο. Ο 

ογδονταπετάχρονος πλέον Κρέων, ο μικρός γιός του Σάββα, αφηγήθηκε μια 

διαφορετική ιστορία. Το Μάιο του ΄48, ο Κρέων «ήταν φοιτητής όταν είδε στα χέρια 

του ψαρά Ευθύμιου Μπάμια την ταυτότητα του Τζώρτζ Πολκ και ένα εισιτήριο της 

Παναμέρικαν, λίγη ώρα μετά την ανάσυρσή τους από τα νερά του Θερμαϊκού». 

Περιέγραψε πως ήταν στο παντοπωλείο του πατέρα του και βοηθούσε όταν πήγε ο 

Μπάμιας με την ταυτότητα.562 Το θέμα δεν απασχόλησε την οικογένεια, μέχρι που ο 

αδελφός του κατέθεσε τα στοιχεία. Θεωρούσε ότι έπειτα από αυτό θα γινόταν δεκτή η 

αίτηση αναψηλάφησης του Στακτόπουλου.563  Η παρουσία του εικοσιπεντάχρονου 

Κρέοντα στο παντοπωλείο πέρασε απαρατήρητη εκείνη την ημέρα. Έτσι, ο Σάββας, 

αντί να ζητήσει από τον μορφωμένο γιό του να δει την ταυτότητα ή να γράψει το 

φάκελο, κάλεσε το Φουντουλάκη που «ήξερε γράμματα». Προφανώς, ούτε η μητέρα 

του αντελήφθη την παρουσία του γιού της, αφού κατέθεσε πως «εκείνη την εποχή είχε 

βάσανα γιατί έλειπαν τα παιδιά της». Ούτε ο Κρέων ενημερώθηκε από την αδελφή του 

Αλίκη για τον φάκελο, ούτε έμαθε ότι ο Φουντουλάκης μετά από μήνες παρότρυνε τον 

                                            
561 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Δικαστήριο του Αρείου Πάγου Τμήμα Δ΄ - εν Συμβουλίω, 4ον/795, 10 Μαρτίου 1979, «Α. Ράπτου: είδεν εις εφημερίδα 

φωτοτυπίαν ενός φακέλλου, επί του οποίου εγράφετο η διεύθυνσις του Γ  ́Αστυνομικού Τμήματος και διεπίστωσεν, ότι ήτο ο γραφικός χαρακτήρ 

του πατρός της. Την διαπίστωσιν ταύτην ανεκοίνωσεν, εις τον πατέρα της και τα λοιπά μέλη της οικογενείας. Βραδύτερον είπεν αυτή ο πατήρ της, 

ότι την ταυτότητα είχεν εύρει ο Θύμιος ως και ότι επληροφόρησε τον Ζαχαρία Φουντουλάκη, ότι η ταυτότης ανήκεν εις τον Πόλκ». Η Αλίκη 

βεβαίωσε πως «ταύτα ο πατήρ της ανεκοίνωσεν εις τον αδελφόν της Ευάγγελον και τον Ζαχαρίαν Φουντουλάκη».  
562 «Κρέωντας: Ο Θύμιος είπε ʽμπαρμπα-Σάββα βρήκα αυτή την ταυτότητα’. Ο πατέρας μου ήταν καλός άνθρωπος, αλλά επειδή είχαμε 

προηγούμενα με τα πολιτικά, αφού ο αδερφός μου ο Βαγγέλης ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, κράτησε την πισινή, σου λέει να μην μπλέξω με 

την αστυνομία, πιάνει και γράφει σʼ ένα γράμμα ʽπρος το Γ  ́αστυνομικό τμήμαʼ και το δίνει στον Θύμιο και το ρίχνει στο ταχυδρομικό κουτί… 

Το φάκελο δεν τον είδα, είδα μόνο την ταυτότητα, δεν την πήρα στα χέρια μου, ούτε άκουσα τη στιχομυθία ότι θα την έστελναν. Είχε πει ότι τη 

βρήκε στη θάλασσα...». 
563 Εφημερίδα Μακεδονία, Κώστας Καντούρης, 08 - 02 - 2009, «ʼΗμουν μπροστά όταν ο ψαράς έδωσε την ταυτότητα του Πολκ στον πατέρα 

μου», Ο Κρέων είπε ότι ο πατέρας του Σάββας «ζούσε κυνηγημένος λόγω των φρονημάτων του και της δράσης του αδελφού του, που ήταν 

καπετάνιος του Δ.Σ. και ο ίδιος οδηγήθηκε από τη Γκεστάπο σε καταναγκαστικά έργα στη Γερμανία»    
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πατέρα του να πάει να πει την αλήθεια, ούτε συζήτησε με τον αδελφό του Ευάγγελο, 

που γνώριζε τα γεγονότα από το 1953. Επίσης, δεν αντελήφθη την παρουσία της 

μητέρας του και του Ζαχαρία στο χώρο. 

Οι αντιθέσεις των καταθέσεων  

Τελικά, η ταυτότητα και το δελτίο βρέθηκαν στη θάλασσα; Ο Μπάμιας βρήκε 

να επιπλέει ένα πορτοφόλι και επέμενε ότι περιείχε μια ταυτότητα και καρτ ποστάλ, όχι 

κάποιο διαφημιστικό. Ουδείς από εκείνους που είδαν τα έγγραφα, ταχυδρομικοί, 

αστυνομικοί, δικαστικοί διατύπωσαν κάποια αναφορά για σημάδια παραμονής στο 

νερό. Επομένως ή ήταν αδιάβροχα ή δεν βρέθηκαν στη θάλασσα. Επίσης, συνάγεται 

ότι ο Πολκ διέθετε δυο πορτοφόλια, μαζί με εκείνο που βρέθηκε στη σορό του. Η 

κατάθεση Μπάμια ταίριαζε με όσα έγραψε η Μακεδονική Ώρα, βάση των πληροφοριών 

του Στέλιου Μουζενίδη. Κάθε ένας κατέθετε ως να ήταν ο μόνος μάρτυς στο σκηνικό. 

Ουδείς αναφέρθηκε στην παρουσία άλλου. Όλη η οικογένεια, αν και αριστεροί, 

ενδιαφερόταν για την αθώωση του Στακτόπουλου (τον οποίο το ΚΚΕ έως το 1966 

χαρακτήριζε πράκτορα). Διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία δεν ήταν τόσο αξιόπιστα και 

αθώα, όπως υπέθεσαν οι Γουσίδης, Παπαθεμελής και Παπαστεργίου. Οι συνήγοροι του 

Στακτόπουλου, θεωρώντας ειλικρινείς τις καταθέσεις του Μπάμια και των Καραμιχάλη 

υπέβαλαν αιτήσεις επανάληψης της δίκης. Έκτοτε, συγγραφείς και δημοσιογράφοι 

θεωρούν την «αποκάλυψη Μπάμια» στοιχείο αθωότητας. 

5.3. Οι γέρανοι του Ιβύκου 

Οι επιστολές προς Adelaide Polk και Ed Morrow 

Το ερώτημα που καθόριζε τον σκοπό του ταξιδιού και υποδείκνυε αν επρόκειτο 

για πλεκτάνη σε βάρος του Πολκ και ένα εκ προμελέτης έγκλημα, ετέθη με τις 

επιστολές προς τη μητέρα του Αδελαΐδα και το δημοσιογράφο Έντ Μάρροου, που 

κατασχέθηκαν στο «Αστόρια», στις 16 Μαΐου. Χαρακτηρίστηκαν «οι γέρανοι του 

Ιβύκου»,564 για την αποκάλυψη του δράστη.565 Η αστυνομία βρήκε διπλότυπα των 

                                            
564 Ο λυρικός  ποιητής Ίβυκος έζησε στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.. Ταξιδεύοντας στην Κόρινθο δολοφονήθηκε από ληστές. Απουσία 

οιουδήποτε μάρτυρα για να αποκαλύψει τους δολοφόνους, ο Ίβυκος ζήτησε από τους γερανούς που πετούσαν από πάνω του εκείνη την στιγμή, να 

αποκαλύψουν τους δολοφόνους. Όταν αργότερα εις εκ των ληστών είδε στον ουρανό να πετούν γερανοί αναφώνησε «`Ιδε αι Ιβύκου έκδικοι». 

Αυτό το άκουσε κάποιος διερχόμενος, το κατήγγειλε και οι ληστές συνελλήφθησαν. Έκτοτε σηματοδοτεί την άνωθεν – θεία επέμβαση στην 

αποκάλυψη εγκλημάτων.    

565 Εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, ‘Το Κείμενον της Ανευρεθείσης Αποκαλυπτικής Επιστολής του  Θύματος’, 18 Μαΐου 1948, Λανθασμένα 

εγράφη μεταγενέστερα ότι η έκφραση αφορούσε τον φάκελο προς το 3ο Α.Τ.. 
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επιστολών και ένα δακτυλογραφημένο φάκελο με παραλήπτη τον Έντ.566 Τα 

πρωτότυπα η Ρέα τα έστειλε στον πατέρα της στην Αθήνα, το μεσημέρι της 16ης 

Μαΐου, μέσω της αεροπορικής εταιρείας ΤΑΕ. Ο Μ. Κοκκώνης τα άφησε στο τραπέζι 

του σπιτιού και ο αδελφός του Ζαννής τα παρέδωσε στην Ασφάλεια.567 Αστυνομικός 

«παρέλαβε από τον Ματθαίο τις επιστολές, τις φωτογράφησε, κράτησε αντίτυπα και τα 

τριπλότυπα παραδόθηκαν από τον υπουργό Ασφαλείας στον Αμερικανό επιτετραμμένο 

Ράνκιν».568 Τις επιστολές επεδίωξε να πάρει ο Χατζηαργύρης για να τις διαβάσει, αλλά 

ο Ματθαίος του είπε πως τις ταχυδρόμησε.569  

Η Ρέα περίμενε σχεδόν πέντε ημέρες να στείλει τις επιστολές. Από πού 

αντλούσε τόση βεβαιότητα ότι ο σύζυγός της ήταν «πολύ-πολύ καλά»;570 Μόνον εάν 

είχε διαβάσει τις επιστολές και γνώριζε την πρόθεσή του να συναντηθεί με τους 

αντάρτες, θα επιδείκνυε εφησυχασμό για την απουσία του, συμπέρανε ο Θαλής 

Κασιμάτης, που τη συνάντησε τυχαία την Παρασκευή 14 Μαΐου.571 

Η επιστολή προς Έντ σηματοδότησε την τροπή της υπόθεσης και θεωρήθηκε 

από την Αριστερά το κίνητρο που είχε η κυβέρνηση ή ξένες υπηρεσίες να τον 

δολοφονήσουν. Ο Πολκ έγραφε:  

«Ήρθα στη Θεσσαλονίκη για μια τελευταία ματιά […] για να είμαι 

ειλικρινής μια από τις αιτίες για να έρθω είναι για να αποκτήσω μια 

πραγματική επαφή με την κυβέρνηση του Μάρκου. Ο Χάουαρντ Σμιθ 

γνωρίζει ότι από το Δεκέμβριο εργάζομαι προσπαθώντας να πάω στο 

Στρατηγείο του Μάρκου - ακόμη και με δεμένα τα μάτια, αν είναι 

ανάγκη. Θα ήθελα να βγάλω το Μάρκο στον αέρα από το μυστικό 

Ραδιοφωνικό του Σταθμό και να καταγραφεί για το Μπι-Μπι-Σι. Έτσι 

μπορεί να βγει μια καλή ιστορία. Προσφέρθηκα να τους αφήσω να 

γράψουν το κείμενο κάθε λέξεως που θα πει ο Μάρκος, ενώ εγώ θα του 

                                            
566 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ5, Έκθεσις Κατασχέσεως στο υπ. αριθ. 25 Δωμάτιο Ξενοδοχείου Αστόρια, Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 1948, 

Εμφανώς αφημένα επάνω στο τραπεζάκι ήταν τα τηλεγραφήματα που είχε στείλει στην Ρέα και μέσα στο κομοδίνο αυτά που είχε λάβει από την 

σύζυγό  του.   
567 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Ματθαίος Κοκκώνης, Εν Αθήναις, 30 Μαΐου 1948. 
568 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Ιωάννης Κροντήρης, Εν Αθήναις, 30 Μαΐου 1948. 
569 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Κων/νος Χατζηαργύρης, Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ.10. 
570 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ5, Σημείωμα Ρέας Πόλκ προς Μ. Κοκκώνη, 16 Μαΐου 1948, Αυτό ανέφερε στο ιδιόχειρο σημείωμα προς τον 

πατέρα της, με το οποίο συνόδεψε τις επιστολές, επισημαίνοντας ότι ήταν μεγάλη ανάγκη να τις «ποστάρει αμέσως», κρατώντας πλήρη εχεμύθεια.   
571 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ4, Πρωτοδικείον Αθηνών, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Θαλής Κασιμάτης, 4 Ιουνίου 1948, «Έμεινα με την 

εντύπωσιν ότι αύτη ασφαλώς εγνώριζεν που είχε μεταβεί ο σύζυγός της». 
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δίνω οδηγίες και θα κάνω την μετάφραση. Ύστερα όταν βγω ‘έξω’ θα 

είμαι σε θέση να πω ότι ιστορία θα ήθελα.».572 

Σύμφωνα με τα γραφόμενα, προορισμός του ήταν η Θεσσαλονίκη. Ο Σμιθ στο 

Λονδίνο γνώριζε τις προσπάθειές του «από το Δεκέμβριο», που επιβεβαίωνε ότι 

επεδίωξε να έρθει σε επαφή όσο βρισκόταν στην Αθήνα. Εκείνο που πιστοποιούσε ότι 

ήδη είχε κάνει επαφή με τους αντάρτες ήταν: «προσφέρθηκα να τους αφήσω να 

γράψουν το κείμενο […]». Μίλησε, συμφώνησε τους όρους της συνέντευξης. Αυτά τα 

συζήτησε με κάποιο σύνδεσμο στην Αθήνα ή το διάστημα που ήταν στη Θεσσαλονίκη 

και πάντως έως το απόγευμα του Σαββάτου, προτού αναχωρήσει από το ξενοδοχείο για 

το ραντεβού με το Ντριού στις 19.30. Με την πρόταση «όταν βγω έξω θα είμαι σε θέση 

να πω ότι ιστορία θέλω», εννοούσε ότι το κείμενο που θα δημοσιευόταν μετά την 

αναχώρησή του για τις ΗΠΑ θα έλεγε πράγματα διαφορετικά από εκείνα που υπέθεταν 

κάποιοι και δεν μπορούσε να τα πει όσο βρισκόταν στην Ελλάδα. Εάν υποτεθεί ότι οι 

ανταποκρίσεις του ήταν κατά της κυβέρνησης και υπέρ των ανταρτών, τι δεν ήταν σε 

θέση να πει έως τότε; Έγραψε ότι θα έβγαζε τον Μάρκο σε ζωντανή σύνδεση στον 

αέρα του CBS και θα έκανε εκείνος τη μετάφραση. Μια απευθείας συνομιλία ήταν 

αδύνατη, αφού ο Μάρκος δεν γνώριζε αγγλικά και ο Πολκ δεν μιλούσε ελληνικά. Θα 

το επιχειρούσε μόνον αν είχε ένα άτομο που κατείχε και τις δυο γλώσσες. Η επιστολή 

έμοιαζε με αυτο-εκπληρούμενη προφητεία.573 

Είναι βέβαιο ότι ο Πολκ απέκτησε επαφή με τους αντάρτες όταν βρισκόταν 

στην Αθήνα. Επειδή τη θεώρησε αξιόπιστη, κινητοποίησε τόσους ανθρώπους σε 

Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο και Ουάσιγκτον. Για αυτό το εμπιστεύτηκε και στη 

μητέρα του.574 Όταν ταξίδεψε στην Πόλη (27/2/48-4/3/48), ζήτησε από τον συνάδελφό 

του Λίο Χοξστέτερ (Leo Hochstetter) να πληροφορήσει τον Χάουαρντ Σμίθ ότι βρήκε 

επαφή με το Μάρκο.575 Το μήνυμα έλεγε «επαφήν με αντιπρόσωπον του Μάρκου», όχι 

με κάποιον που θα με φέρει σε επαφή.  

                                            
572 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ4, Επιστολή: Dear Ed, Salonika May 8, 1948. 
573 Ο Στακτόπουλος είχε πει στην ομολογία του πως ενώ βρισκόταν μέσα στη βάρκα με τους δολοφόνους, του έδεσαν τα μάτια, για να μην 

αντιληφθεί τον προορισμό.   
574 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Έκθεσις Εξετάσεως δια Διερμηνέος, Αδελαΐδα Πόλκ, Εν Αθήναις, 4 Ιουνίου 1948, Η Αδελαΐδα κατέθεσε ότι 

στις 12 ή 14 Μαρτίου, όταν είχαν επιστρέψει από την Κωνσταντινούπολη, ο γιός της εκμυστηρεύτηκε πως «τώρα ακριβώς έμαθα από κάποιον ότι 

θα μπορέσω να πάω στον Μάρκον, χωρίς να αναφέρει το όνομα του προσώπου τούτου».   
575 Φοίβος Οικονομίδης, ό.π., σ. 16,  Α/ΥΠΕΞ, 1948, φακ.5,5.1, Κων/πολη (Μελάς) προς Βασιλικόν Υπουργείον Εξωτερικών, 7. 7.1948.  
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Είναι αξιοσημείωτο ότι όσο ο Πoλκ βρισκόταν στην Αθήνα δεν ενημέρωσε τον 

Τεντ περί Σμιθ. Εάν του έγραψε, η επιστολή χάθηκε με τους κλαπέντες φακέλους, 

πιθανόν γιατί θα ανέφερε το όνομα του συνδέσμου ή κάτι σχετικό. Επίσης, ήταν 

απίθανο το όνομα, τη διεύθυνση ή κάποιο τηλέφωνο αυτής της επαφής να μην τα 

σημείωσε για να τα θυμάται. Για εκείνον τα ελληνικά ονόματα δεν ήταν ότι 

ευκολότερο. Αυτά χάθηκαν με το μπλοκ και το σημειωματάριο στη Θεσσαλονίκη. 

Πολλοί, θέλοντας να αποκλείσουν ότι είχε επαφή με τους αντάρτες, ενώ ήταν 

στην Αθήνα και με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι η δολοφονία ήταν τυχαίο γεγονός, 

αποδίδουν την επιστολή προς Έντ σε άλλο πρόσωπο, επικαλούμενοι τον πρώην 

διευθυντή του FBI Charles Appel.576 Ακόμη και αν γίνει δεκτή η άποψη του Appel, τα 

ερωτήματα είναι: ποιος μπορεί να γνώριζε για την επικοινωνία του Πολκ με το Σμιθ; 

Πρόσβαση στην πληροφορία είχαν μόνο ο Χατζηαργύρης και η Ρέα. Οπότε: Ο Πολκ 

συζήτησε με ένα εκ των δυο περί Σμιθ ή πιθανότατα η επιστολή, που περιλαμβανόταν 

στην αλληλογραφία, αξιοποιήθηκε από εκείνον που την έκλεψε, μαζί με τους 

φακέλους. Επίσης, ποιος άλλος εκτός των δυο ανωτέρω είχε τόσο καλή γνώση του 

επαγγελματικού και οικογενειακού περιβάλλοντος του Πολκ; Υπήρχε όμως και η 

επιστολή προς την Αδελαΐδα. Η υπόθεση ότι η μια ήταν γνήσια και η άλλη πλαστή 

είναι έωλη. Εάν ήταν πλαστή, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε; Θα πλαστογραφούσε 

κάποιος δεξιός ή παρακρατικός ένα γράμμα τέτοιου περιεχομένου και θα δολοφονούσε 

τον Πολκ, καθιστώντας αυτομάτως ύποπτη την κυβέρνηση; Εν τέλει, ωφελημένη ήταν 

η Αριστερά που τις χρησιμοποίησε κατά της κυβέρνησης. 

 

 

                                            
576 Elias Vlandon – With Zak Mettger, ό.π., σσ. 163-164, Ο Charles Appel το 1977, εξετάζοντας την επιστολή προς Έντ, βρήκε ότι η υπογραφή 

‘George’,  «στην εξεταζόμενη επιστολή της 8ης Μαΐου 1948, έμοιαζε με τα δείγματα των (σ.σ. γνήσιων) επιστολών και συμπέρανε ότι «πρέπει 

είτε να είναι γνήσια είτε μια προσομοίωση, πλαστά κατασκευασμένη ώστε να μιμείται μια πραγματική υπογραφή που χρησιμοποιήθηκε ως 

υπόδειγμα». Από την ταχύτητα γραφής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μίμηση. Όσον αφορά την γραφομηχανή, στην οποία εγράφη η 

επιστολή, απεφάνθη ότι πιθανόν να μην ήταν η Hermes, που χρησιμοποιούσε ο Πόλκ, αλλά μια φορητή γερμανική μάρκας Continental. Όπως 

όμως επεσήμανε, αυτή η εκτίμηση μπορεί να μην είχε αξία, διότι εκείνη την περίοδο κάποιοι ευρωπαίοι κατασκευαστές αντέγραφαν τα μοντέλα 

των Hermes και τα προσάρμοζαν σε χυτήρια με τις δικές τους μηχανές. Charles A. Appel, JR. Document Examiner, Washington, Sept. 8, 1977, 

«…  Στην επιστολή της 8ης Μαΐου…το άνω αριστερό ήμισυ του "G" διαφέρει ως προς την εκτέλεση της μορφής του S, που φαίνεται να 

προκύπτει από μια διαφορετική μέθοδο σύνδεσης στο κάτω ωοειδές. Και σε προσεκτική μελέτη της ποιότητας της γραμμής το υπόλοιπο όνομα 

βρέθηκε ότι περιέχει σημάδια αργών κινήσεων του στυλό δημιουργώντας τα σχήματα, τα οποία ως μοτίβο είναι το αποτέλεσμα των αυτόματων 

γρήγορων κινήσεων που μεταβάλλουν τα σχήματα λόγω της ταχύτητας… Αυτό συμβαίνει κατά την διάρκεια προσομοίωσης, με προσεκτική 

κίνηση της πένας, ενώ κοιτάζεις κάποια γνήσια υπογραφή την οποία μιμείσαι... Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η υπογραφή ‘George’ δεν είναι 

αυθεντική και αντ΄ αυτής είναι μια προσομοίωση μιας αυθεντικής γραφής του ονόματος, που δημιουργήθηκε από κάποιον άλλο» 
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5.4. Οι Χαμένοι φάκελοι  

Στις 19 Μαΐου, η Ρέα και ο πατέρας της Ματθαίος επέστρεψαν στην Αθήνα, 

συνοδεύοντας τη σορό του Πολκ. Η Ρέα φιλοξενήθηκε στους Μπάρμπερ. Εκείνο το 

απόγευμα, διαπιστώθηκε ότι έλειπαν από το γραφείο του Πολκ οι προσωπικοί του 

φάκελοι αλληλογραφίας, που αφορούσαν το διάστημα από 5 Φεβρουαρίου έως και 7 

Μαΐου. Η σημασία της απώλειας τους επισημάνθηκε από τις αρχές, αλλά οι 

περισσότεροι επιχείρησαν να συσκοτίσουν τη σημασία της κλοπής.  

Ο Ματθαίος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα 17 έως και την 

Τετάρτη 19 Μαΐου. Κατά την απουσία του το κλειδί του γραφείου ήταν επάνω στην 

πόρτα και ο ίδιος αγνοούσε εάν αυτό το διάστημα είχε εισέλθει κάποιος στο χώρο.577 Ο 

ανταποκριτής της εφημερίδας Daily Gazette Ντόναλντ Μάτσεν, άκουσε για τους 

φακέλους από τη Ρέα στο σπίτι του ζεύγος Μπάρμπερ. Εκεί, η χήρα τούς «είπεν ότι 

από τους φακέλους λείπουν αι ανταποκρίσεις και η αλληλογραφία από τις 5 

Φεβρουαρίου και εντεύθεν».578 

Βάση αναφοράς που συνέταξαν οι απεσταλμένοι του CBS Τζών Σεκοντάρι και 

Ουίνστον Μπερντέτ, η Ρέα παραδέχθηκε ότι ζήτησε να της πάνε τους φακέλους στην 

οικία Μπάρμπερ, στις 19 Μαΐου, γιατί «είχε προαίσθημα πως μπορεί να έλειπαν κάποια  

γράμματα, μεταξύ αυτών και ένα προς το Ντρίου Πήρσον», δείχνοντας ότι η επιστολή 

Πήρσον ήταν καθοριστική για την κλοπή και τη δολοφονία.579 Οι Μπερντέτ και 

Σεκοντάρι, ερευνώντας το γραφείο του Πoλκ στις 21 Μαΐου, διαπίστωσαν ότι έλλειπαν 

η αλληλογραφία της Κολούμπια και διάφορες επιστολές. Ερωτηθείς ο Χατζηαργύρης, 

κατηγόρησε το ζεύγος Μπάρμπερ για την αφαίρεσή τους.580 Επιχειρώντας να 

απαλλαγεί ο ίδιος από τις υποψίες, υποστήριξε πως στο υπόμνημα του Πολκ προς τον 

Πήρσον υπήρχε αναφορά για τον Στέφεν και επειδή εκείνος φοβόταν μήπως είχε 

φασαρίες με τις αρχές τούς έκλεψε. Φυσικά, ο Μπερντέτ απέκλεισε τον ισχυρισμό του 

ως αβάσιμο.  

 

 

                                            
577 ΓAΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Ματθαίος Κοκκώνης, Εν Αθήναις, 30 Μαΐου 1948. 
578 ΓAΚ, KYT. 10, Φ47, Έκθεσις Ενόρκου Εξετάσεως δια Διερμηνέως Ντόναλντ Μάτσεν, Δημοσιογράφος, Αθήναι, 16 Ιουνίου 1948. 
579 ΓAΚ, KYT. 10, Φ48 ΥΠΦ6, Memorandum on the Missing Correspondent, Winston Burdett – John Secondari. 
580 ΓAΚ, KYT. 10, Φ51 ΥΠΦ5, Εξέτασις Μάρτυρος μετά Ερμηνέως, Winston Burdett, Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 1949. 
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Το υπόμνημα Πήρσον  

Τρείς ημέρες μετά την ανεύρεση του νεκρού, ο Ντριού Πήρσον μέσω του Bell 

Syndicate δημοσίευσε άρθρο στις εφημερίδες Mirror και Washington Post, στο οποίο 

αναφερόταν σε υπόμνημα που του είχε στείλει ο Πολκ, τον Φεβρουάριο. Φέρεται να 

έγραφε για δυσκολίες που του δημιούργησε η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει το 

ταξίδι στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 1948.581 Όμως στο κείμενο του 

«Πολκ» υπήρχε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία: «Τώρα που τόσοι πολλοί 

ανταποκριτές γράφουν τόσο επικριτικές ιστορίες, για τη δεξιά κυβερνητική φατρία, 

υπάρχουν αρκετές αόριστες νύξεις ότι ‘κάποιος είναι πιθανόν να πάθει κακό’».582 Ο 

Πήρσον είχε λάβει και δεύτερη παρόμοια επιστολή από τον «Πολκ». Σε αυτήν, που 

παρήχθη με τον ίδιο τρόπο, ετίθεντο οι βάσεις για την «υπεξαίρεση» του Τσαλδάρη και 

κατηγορείτο ο υπουργός ότι επιχείρησε να διασπάσει την κυβέρνηση συνασπισμού για 

να κυβερνήσει τη χώρα δικτατορικά.583  

Ορθώς ο Εντμουντ Κήλυ υπέθεσε ότι εάν στο υπόμνημα του Πόλκ, που πέρασε 

από τα χέρια του Χατζηαργύρη, προστέθηκε η αναφορά ‘κάποιος είναι πιθανόν να 

πάθει κακό’, σήμαινε ότι ο Χατζηαργύρης ήξερε πολύ νωρίτερα πως ο Πολκ ήταν 

καταδικασμένος και επομένως «είχε ανάμειξη στην κομμουνιστική συνομωσία της 

δολοφονίας του».584 Γιατί ο Πήρσον δεν παρουσίασε το υπόμνημα, ούτε κατέθεσε; Εάν 

διαπιστωνόταν πως δημοσίευσε κείμενο χωρίς να διακριβώσει ότι ήταν του Πολκ, 

κινδύνευε η αξιοπιστία του. Επέλεξε τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί διαφορετικά θα 

έπρεπε να παραδεχθεί ότι άλλος ευθυνόταν για το έγκλημα και αυτό θα είχε διεθνείς 

επιπτώσεις. (στο 2ο Κεφ: Ο ρόλος του τύπου) 

Ποιος έκλεψε του φακέλους  

Ο Χατζηαργύρης επέμενε ότι στις 19 Μαΐου, που πήγε στο γραφείο του Πολκ 

μαζί με το Μάτσεν και τον Κοκκώνη, δεν πήρε τίποτε φεύγοντας.585 Όμως, φρόντισε 

να βρίσκεται στην οικία στις 20 του μηνός, ημέρα διενέργειας της πρώτης εισαγγελικής 

έρευνας. Όπως παραδέχθηκε, ήλεγχε και εκείνος τους φακέλους και καθώς οι 

                                            
581 Εφημερίδα Εμπρός, ‘Επίσημος Απάντησις εις τον Ντριού Πήρσον, Τα Ταξίδια του Τζώρτζ Πόλκ’ 21 Μαΐου 1948, σσ. 4.  
582 San Bernardino Sun, Vol. 54, N. 226, 20 May 1948 & Εφημερίδα Ελευθερία, ‘Ο Πόλκ Κατηγορεί το Λαϊκόν Κόμμα’ 20 Μαΐου 1948, σσ. 1, 6.  
583 Εφημερίδα Ελευθερία, ‘Ο κ. Ντριού Πήρσον Αποκαλύπτει και άλλην Επιστολήν του Πόλκ’ 21 Μαΐου 1948, σσ. 1, 4, 2ο Υπόμνημα: 

«Αγωνιζόμεθα σκληρό αγώνα εδώ. Η προσωπική μου πίστη είναι ότι οφείλουμε να επέμβουμε ενεργώς ή να φύγουμε από την Ελλάδα (σ.σ. οι 

Αμερικανοί)… Οι απατεώνες αυτοί ελπίζουν να δυσφημήσουν ή να απομακρύνουν από την Ελλάδα ορισμένους ανταποκριτές». 
584 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 144. 
585 ΓAΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ. 14. 



 
 

168 

ερευνητές δε γνώριζαν αγγλικά, η Ρέα μετέφραζε το περιεχόμενο. Επέμενε ότι το 

έγκλημα προετοιμάστηκε στη Θεσσαλονίκη και η εξαφάνιση των φακέλων έγινε για να 

παραπλανηθούν οι αρχές και να ενοχοποιήσουν πρόσωπα στην Αθήνα! Προκειμένου 

να εκτρέψει την έρευνα σε αδιέξοδα, είπε πως την Πέμπτη 20 του μηνός ζήτησε από 

την Αδελαΐδα586 τα συλλυπητήρια τηλεγραφήματα (τα είχε πάρει ήδη από τον 

Κοκκώνη την Τετάρτη) «για να δει αν είχε στείλει τηλεγράφημα ο διπλωμάτης 

Δεμαθάς∙ διότι αν δεν έστειλε ήταν ύποπτος για την κλοπή των φακέλων, γιατί δεν 

ήθελε μέσω του συλλυπητηρίου να γίνει γνωστό ότι συνδεόταν με τον Πoλκ. Αφού 

λοιπόν δεν βρήκε σημείωμα του Δεμαθά σκέφτηκε, πως ίσως αυτός γνώριζε κάτι για το 

έγκλημα»!587 Επέμενε να μιλά για τον άνευ ουσιαστικού περιεχομένου φάκελο 

«Εκκρεμή» με αποδείξεις και λογαριασμούς, ενώ παραπλανητικά αμφισβητούσε την 

ύπαρξη του. Ήταν ο μόνος φάκελος που βρήκαν οι Σεκοντάρι και Μπερντέτ. Οι άλλοι 

ήταν άγνωστο πότε εξαφανίστηκαν. Μετά χάθηκαν και τα «Εκκρεμή»!   

Στις 6 Ιουνίου ο Χατζηαργύρης δήλωσε πως οι φάκελοι πρέπει να εκλάπησαν 

μεταξύ 20ης και 21ης Μαΐου.588 Στην συνέχεια το άλλαξε. Εκλάπησαν μετά το απόγευμα 

της 21ης και της εσπέρας της 22ας Μαΐου, οπότε ακολούθησε η δεύτερη αστυνομική 

έρευνα.589 Στη δίκη στοχοποίησε τους Μπάρμπερ, ότι κατόπιν εντολής της Ρέας, η 

Μαίρη πήρε τους φακέλους στις 11.00 το πρωί της 21ης και τους επέστρεψε στις 17.30 

της ίδιας ημέρας.590 Όμως, εκείνο το πρωί της Παρασκευής στην οικία Κοκκώνη είχε 

αφιχθεί η Αδελαΐδα, εκεί βρισκόταν όλη η οικογένεια πλην της Ρέας, ενώ το απόγευμα 

τελέστηκε η κηδεία και εκεί επέστρεψαν όλοι μαζί. Ποια ώρα πηγαινοερχόταν η Μαίρη 

και γιατί δεν την αντελήφθη κάποιος;    

Δυστυχώς για τους ανωτέρω, ο Ματθαίος διέψευσε και την κόρη του και τους 

Μπάρμπερ: «Δεν ήλθεν εις το σπίτι μου […] η κυρία Μπάρμπερ δια να παραλάβει κατ’ 

εντολήν της Ρέας δυο φακέλους εκ του γραφείου του Πόλκ».591 Μόνο ο Κοκκώνης 

μπορούσε να επιτρέψει σε κάποιον, να εισέλθει στο γραφείο του Πολκ, κάτι που δεν 

                                            
586 Η Αδελαΐδα έφθασε στην Ελλάδα την Παρασκευή στις 21 Μαΐου.  
587 ΓAΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ. 23. 
588 ΓAΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ. 14. 
589 ΓAΚ, KYT. 12, Φ59, Εξέτασις Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 1949. 
590 ΓAΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων της 12-21 Απριλίου 1949, 

σ. 69β, Ο Χατζηαργύρης παρέθεσε και ένα διάλογο του ζεύγους όταν η Μαίρη προέβη σε αυτήν την «ξαφνική» ανακοίνωση, στις 7 Ιουνίου, για το 

πότε πήρε τους φακέλους. «-Στέφεν: είσαι βεβαία; -Εκείνη επέμενε». Το θέμα της ανειλικρίνειας Χατζηαργύρη ήταν πως η Μαίρη και ο Στέφεν 

δήλωσαν και οι δυο παρόντες στο συμβάν, οπότε προς τι η δήθεν έκπληξη του Μπάρμπερ, που περιέγραψε ως τεκμήριο της δικής του αθωώτητας; 

591 ΓAΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος Ματθαίος Κοκκώνης, Εν Αθήναις, 13 Ιουνίου 1948. 
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συνέβη. Ο Ματθαίος κατέθεσε ότι οι φάκελοι χάθηκαν πριν από τις έρευνες των αρχών 

(20 & 24 Μαΐου): «Την πράξιν τούτην ετέλεσεν άνθρωπος όστις εγνώριζε το 

περιεχόμενο και την θέσιν της αλληλογραφίας αποκλείω δε ο δράστης να ήτο ξένος ή 

άγνωστος προς τον παθόντα».592 Ξεκάθαρα φωτογράφησε τον Χατζηαργύρη, αφού 

«μόνο εκείνος και η Ρέα είχαν πρόσβαση στο γραφείο» και η κόρη του έλειπε.   

Ο Χατζηαργύρης έλεγε ότι δεν επισκέφτηκε την οικία Κοκκώνη, ούτε 

συνάντησε τη Ρέα μετά την αναχώρηση του Πολκ.593 Όμως, άλλα έβλεπε ο θυρωρός 

της πολυκατοικίας: «Επισκεπτόταν το διαμέρισμα μέρα παρά μέρα όπου παρέμενεν 

περί τα δέκα λεπτά της ώρας εκάστην φορά».594 Σύμφωνα με την υπηρέτρια Δέσποινα 

Βρούτση «πιθανόν να ήτο στο γραφείον και να μην τον αντελήφθην», καθώς είχε δυο 

ανεξάρτητες εισόδους και ήταν αποκομμένο από τα άλλα δωμάτια,595 ενώ επιβεβαίωσε 

ότι κατά την απουσία του Ματθαίου το σπίτι επισκέφτηκαν ο Χατζηαργύρης και το 

ζεύγος Μπάρμπερ: «Αποκλείω τελείως, να εισήλθεν εν τω γραφείω ξένος άγνωστος εις 

την οικογένεια Πόλκ και να αφαίρεσεν εξ αυτού έγγραφα, γιατί δεν γνώριζαν που τα 

είχε τοποθετήσει ο Πόλκ. Ο μόνος όστις είχεν εισέλθει εν αυτώ ήτο ο Χατζηαργύρης 

[...] Την απωλεσθείσαν αλληλογραφίαν του παθόντος ασφαλώς αφαίρεσεν κάποιος που 

εγνώριζεν που ευρίσκετο αύτη και τι έγγραφα περιείχεν».596 Αυτά ο Χατζηαργύρης τα 

παρέλειψε από το βιβλίο του.  

5.5. Από την σύλληψη στην αποφυλάκιση 

Ο Γρηγόρης Στακτόπουλος προφυλακίσθηκε στις 14 Αυγούστου 1948, δυνάμει 

του υπ. Αριθ. 1/1948 ένταλμα του ανακριτού Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, το ένταλμα 

σύλληψής του, που περιελάμβανε και τους άλλους κατηγορουμένους, τη μητέρα του 

Άννα, τον Μουζενίδη και τον Βασβανά, εξέδωσε ο Χρήστος Κομοτούρος, στις 16 

Οκτωβρίου 1948.597 Και αυτό διότι αν είχε εκδοθεί το ένταλμα ταυτοχρόνως με τη 

σύλληψη – προσαγωγή θα δικαιούταν δικηγόρο και όλες οι ανακρίσεις θα διεξάγονταν 

παρουσία του. Παρά ταύτα, ο δικηγόρος Βαφειάδης τον επισκεπτόταν, αν και δεν 

                                            
592 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ52, Ένορκος Κατάθεσις Μάρτυρος, Ματθαίος Κοκκώνης, Εν Αθήναις, 5 Ιουνίου 1948. 
593 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κώστα Χατζηαργύρη , Εν Αθήναις, 6 Ιουνίου 1948, σ. 8. 
594 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ59, Ένορκος Κατάθεσις του Μάρτυρος Κων/νος Τσάκωνας, Εν Αθήναις, 9 Ιουνίου 1948. 
595 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Πρωτοδικείον Αθηνών, Ένορκος κατάθεσις  Μάρτυρος, Δέσποινα Βρούτση, 30 Μαΐου 1948, Βρούτση: «κατά την 

απουσία του Πόλκ το γραφείο ήταν κλειδωμένο, αλλά το κλειδί βρισκόταν επάνω στην πόρτα. Έτσι, θα μπορούσε να εισέλθει κάποιος και να 

πάρει χαρτά, χωρίς να γίνει αντιληπτός, γιατί εκείνη ήταν στην κουζίνα και στα άλλα δωμάτια».  

596 ΓΑΚ, KYT. 10, Φ52, Πρωτοδικείον Αθηνών, Ένορκος κατάθεσις  Μάρτυρος, Δέσποινα Βρούτση, 5 Ιουνίου 1948. 

597 ΓΑΚ,  KYT. 12, Φ51 ΥΠΦ5, Αριθ. 1, Δικ.24/1948, 16 Οκτωβρίου 1948. 
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παρίστατο στην ανάκριση, ούτε είχε πρόσβαση στη δικογραφία. Εν τούτοις, 

μεσολάβησε μεγάλο διάστημα από τη σύλληψη έως τη δίκη. Στο ενδιάμεσο, στις 5 

Μαρτίου 1949, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης του Δημητρίου Βατουσιανού με την 

κατηγορία του φόνου, της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας.598 

Η αποπομπή του δημοσιογράφου από την κοινωνία ξεκίνησε ταυτόχρονα με 

την απαγγελία των κατηγοριών εναντίον του. Στις 17 Οκτωβρίου 1948, το Δ.Σ. της 

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας–Θράκης, τον διέγραψε από 

μέλος της. Η απόφαση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ. δεν ήταν ούτε ακατανόητη ούτε άδικη για τη 

βαρύτητα της κατηγορίας, ειδικά εκείνη την εποχή. Το καταστατικό σήμερα προβλέπει 

τη διαγραφή ενός μέλους για ήσσονος σημασίας παραπτώματα και το βεβαρυμμένο 

ποινικό μητρώο αποκλείει κάποιον από μέλος. Σε κάθε περίπτωση, μια 

κακουργηματική ενέργεια δημοσιογράφου οδηγεί στη διαγραφή του από την Ένωση. 

Την 1η και 2α Οκτωβρίου έδωσε την πρώτη ένορκη κατάθεση και ακολούθησε 

δεύτερη στις 14 του μηνός, ενώ την 21η πήρε σαρανταοκτάωρη προθεσμία για την 

απολογία του, που πραγματοποιήθηκε στις 24 του μηνός, έπειτα από αίτημα των 

συνηγόρων του, Ιορδάνη Βαφειάδη και Νικολάου Βασιλικού, προκειμένου να 

μελετήσουν τις καταθέσεις των λοιπών μαρτύρων.599 Την Κυριακή στις 11.30 

προσήχθη ενώπιον του ανακριτή Χρήστου Κομοτούρου. Το κατηγορητήριο στηρίχτηκε 

κυρίως στην ομολογία του ιδίου και στο φάκελο που εστάλη προς την αστυνομία. 

Παρά τα δημοσιεύματα κυρίως στον ξένο Τύπο που τον υπερασπιζόταν και τα δελτία 

τύπου των ανταρτών που τον καταδίκαζαν, η παρέμβαση των Αμερικανών ήταν εκείνη 

που τον διέσωσε και τον οδήγησε στο πολιτικό δικαστήριο και όχι στο στρατοδικείο. 

Τόσο ο Ράλει Γκίμπσον όσο και ο στρατηγός Ντόνοβαν ξεκαθάρισαν στην κυβέρνηση 

ότι επιθυμούσαν μια ποινική και όχι μια πολιτική δίκη.600 Ωστόσο, οι τέσσερις 

επισκέψεις του εισαγγελέα Κωνσταντινίδη στο γραφείο του προξένου Γκίμπσον προς 

ενημέρωση, εξελήφθησαν ως προσπάθεια παρέμβασης, με σκοπό να ενοχοποιηθεί ο 

Στακτόπουλος.601  

                                            
598 ΓAΚ, KYT. 12, Φ50 ΥΠΦ2, Ένταλμα Συλλήψεως, Αριθ. Δικ. 24/48, 5 Μαρτίου 1949. 
599 Την 1η Οκτωβρίου, η κατάθεση διεκόπη για την επομένη, λόγω του προκεχωρημένου της ώρας. Πολλοί  τις αναφέρουν ως δυο διαφορετικές.  

600 Γιάννης Θ. Βούλτεψης, ό.π., σσ. 145, 147- 149, Raleigh Gibson to the Secretary of State, November 18, 1948, & February 21, 1949, Secret, 

No 20 & March 3, 1949, Secret, No 22., Ο αμερικανός πρόξενος τόνισε στον εισαγγελέα Π. Κωνσταντινίδη: «Είναι ουσιώδες η δίκη να διεξαχθεί 

στη βάση του ότι ο Γρηγόρης Στακτόπουλος και η μητέρα του κατηγορούνται για φόνο, και όχι ως μέλη ή αρχηγοί του ΚΚΕ». Το ίδιο συνέστησε 

ο Γκίμπσον και στο Γενικό Διοικητή Βορείου Ελλάδος Κωνσταντίνο Κορόζο.  

601 Καφίρης Αθανάσιος, ό.π., σ. 121, Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 21 Μαΐου και 31 Αυγούστου, 11 και 21 Σεπτεμβρίου 1948. 
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Η δίκη άρχισε στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης στις 12 Απριλίου 1949, 

παρουσία δέκα τακτικών και δυο αναπληρωματικών ενόρκων, που επελέγησαν με 

δημόσια κλήρωση. Κάθε πλευρά είχε δικαίωμα να απορρίψει έξι υποψήφιους ενόρκους 

χωρίς αιτιολόγηση. Η υπεράσπιση εξάντλησε τον αριθμό των εξαιρουμένων και ο 

εισαγγελέας εξαίρεσε τρείς από τους κληρωθέντες. Εκλήθησαν 26 μάρτυρες 

κατηγορίας, εκ των οποίων απουσίαζαν η Ρέα και η Αδελαΐδα Πολκ, γιατί είχαν 

αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. Εξ αυτού του λόγου η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή της 

διαδικασίας, αλλά απερρίφθη, καθώς η προσέλευσή τους ήταν ανέφικτη. Η υπεράσπιση 

κλήτευσε τρεις μάρτυρες, αλλά παρουσιάστηκε μόνο ο διευθυντής του κολεγίου 

Ανατόλια Κάρλ Κόμτον (Carl Compton).602 Το παράδοξο στην υπόθεση ήταν ότι οι 

συνήγοροι δεν κάλεσαν ή δεν βρήκαν μάρτυρες υπερασπίσεως, ενώ η οικογένεια 

Κοκκώνη – Πολκ δεν όρισε συνήγορο πολιτικής αγωγής.   

Δέκα ημέρες πριν από τη δίκη, σε μια συνάντηση των συνηγόρων με τον 

κατηγορούμενο, παρίστατο και τρίτος δικηγόρος ο Θ. Οικονόμου. Έπειτα από εκείνη 

τη συνομιλία με τον πελάτη του παραιτήθηκε, με την αιτιολογία ότι δεν είχε χρόνο να 

μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.603 Ο Στακτόπουλος, ομολόγησε την παρουσία του 

στον φόνο, τις συναντήσεις με τους Αδάμ Μουζενίδη και Ευάγγελο Βασβανά και τους 

υπέδειξε ως αυτουργούς. Ομολόγησε ότι ταχυδρόμησε το φάκελο με την ταυτότητα 

του Πoλκ και η μητέρα του έγραψε τον φάκελο. 

Με την υπ’ αριθμόν 29/21-4-1949 απόφαση καταδικάστηκε ως ένοχος 

συνέργειας σε φόνο, του επεβλήθη ποινή ισοβίων δεσμών και υποχρεώθηκε σε 

καταβολή των δικαστικών εξόδων.  Η ετυμηγορία της ενοχής του και της ομόφωνης 

αθωώσεως της μητέρας του ανακοινώθηκε στις 21 Απριλίου 1949. Οι Μουζενίδης και 

Βασβανάς δικάστηκαν ερήμην και καταδικάστηκαν σε θάνατο.604 Περατωθείσης της 

διαδικασίας ο εισαγγελέας, παρουσία των δικηγόρων του, τον ενημέρωσε ότι είχε τη 

δυνατότητα να ασκήσει έφεση εντός πέντε ημερών από την έκδοση της αποφάσεως 

«προσάγων πιστοποιητικόν του Διευθυντού των φυλακών, ότι κρατείται εν αυταίς».605 

Εν τούτοις, δεν άσκησε αυτό το δικαίωμα, επιλέγοντας τη φυλάκιση, παρότι δεν 

κινδύνευε να ξαναδικαστεί από ένα στρατοδικείο. 

                                            
602 ΓAΚ, KYT. 12, Φ62 ΥΠΦ2, Πρακτικά Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Συνέδρων της 12-21 Απριλίου 1949. 

603 Γιάννης Θ. Βούλτεψης, ό.π., σ. 63. 
604 ΓAΚ, KYT. 12, Φ51 ΥΠΦ5, Αριθ. 1, Δικ.24/1948, 16 Οκτωβρίου 1948. 
605 Ελευθέριος Α. Βούρβαχης, ό.π., σ. 289. 
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Το γιατί οι συνήγοροί του δεν άσκησαν έφεση έχει άμεση σχέση με το ότι θα 

έπρεπε να κατατεθεί πιστοποιητικό από τον διευθυντή των φυλακών ότι εκρατείτο. 

Απλώς δεν είχαν το πιστοποιητικό, όχι γιατί δεν το έδινε ο διευθυντής φυλακών, αλλά 

διότι δεν το ζήτησαν, καθώς ο Στακτόπουλος μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια. Οι 

δικηγόροι δεν έπραξαν, ως όφειλαν και μπορούσαν. Δε ζήτησαν την άμεση μεταφορά 

του στις φυλακές. Συναίνεσαν στην παραμονή του στο αστυνομικό τμήμα. Δεν 

διέρρευσαν κάτι στους ξένους δημοσιογράφους την επομένη ημέρα, για παράνομη 

διαδικασία, θέμα που θα προκαλούσε θύελλα. Οι συνήγοροι γνώριζαν εξ αρχής και 

συμφώνησαν ότι θα παρέμενε στη Διεύθυνση Ασφαλείας. Αλλά για ποιο λόγο; Όχι 

γιατί οι αρχές φοβόταν ότι θα αποκάλυπτε μια διαφορετική αλήθεια από τις φυλακές. 

Άλλωστε επί τέσσερα χρόνια έγκλειστος από το 1952 έως το 1956, δεν είπε λέξη για 

την υπόθεση. Αυτό ήταν καθοριστικό για το πώς έγινε η κράτησή του στην Ασφάλεια 

και όχι στη φυλακή. Εκ των υστέρων, σχεδόν άπαντες το χρησιμοποίησαν ως 

επιχείρημα συνομωσίας σε βάρος του. Όμως, η παραμονή του στην Ασφάλεια 

προϋπέθετε τη σύμφωνη γνώμη κυρίως του Στακτόπουλου, των συνηγόρων, της 

εισαγγελίας, της αστυνομίας και των Αμερικανών. Ο Μουσχουντής δεν τον κράτησε 

παράνομα και κρυφά. Αυτό δικαιολογείτο μόνο εάν όλοι πίστευαν ότι στις φυλακές 

κινδύνευε η ζωή του. Για αυτό συμφώνησαν οι δικηγόροι και ο ίδιος. Το ερώτημα 

είναι: από ποιους κινδύνευε; 

Μετά τη δίκη ο Ουίλιαμ Πολκ ερωτήθη εάν επείσθη πως το έγκλημα διεπράχθη 

από το ΚΚΕ: «Εγώ ενδιαφερόμην να πεισθώ αν ο Γρηγόρης Στακτόπουλος είναι 

ένοχος δια τον φόνον. Περί τούτου επείσθην».606 Ο Χατζηαργύρης θεώρησε ότι ο Πολκ 

διατύπωσε επιφυλάξεις για την ενοχή του ΚΚΕ. Εάν όμως απαντούσε επ’ αυτού θα 

ήταν μια πολιτική τοποθέτηση, την οποία εξ αρχής απέφευγαν οι Αμερικανοί. «Δεν 

δικαζόταν το ΚΚΕ, αλλά ένας εγκληματίας». Την ίδια ημέρα ο στρατηγός Ντόνοβαν 

έγραφε προς την Επιτροπή Λίππμαν: «Η Επιτροπή σας μπορεί να είναι βέβαιη πως ο 

αρχικός σκοπός σας έχει επιτευχθεί. Ότι ουδείς αθώος ενοχοποιήθηκε και ουδείς 

ένοχος αθωώθηκε». Τρία χρόνια μετά το 1952, η Επιτροπή δημοσίευσε, μια 

οκτασέλιδη αναφορά: «Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι το μυστήριο δεν μπορούσε να 

λυθεί αφαιρετικά, προσπαθώντας να αποφασίσει ποιος είχε να κερδίσει περισσότερο 

από το φόνο του Πόλκ […] Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι μόνο μια λύση του 

εγκλήματος που δοκιμάστηκε στο ακροατήριο μπορούσε να διευθετήσει την υπόθεση 

                                            
606 Κώστας Χατζηαργύρης,  ό.π., σ. 201, Εφημερίδα Φώς, 22 Απριλίου 1949. 



 
 

173 

[…] Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη διότι ο Στακτόπουλος και η μητέρα του είχαν μια 

δίκαιη δίκη. Επιπλέον, είναι ικανοποιημένη διότι ο Στακτόπουλος στην 

πραγματικότητα ήταν ένα όργανο, αυτός που υπέδειξε το θύμα (finger man), που 

οδήγησε τον Πόλκ στην παγίδα, όπου τον περίμεναν οι δολοφόνοι του».607 Για τους 

Αμερικανούς ο Στακτόπουλος ήταν ένοχος, αλλά όχι δολοφόνος. 

Μετά την καταδίκη του ο Στακτόπουλος σιωπούσε. Αντ’ αυτού, η αδελφή του 

Αδριανή με καθυστέρηση τεσσάρων ετών κίνησε τα νήματα για να μεταχθεί από την 

Ασφάλεια, στις φυλακές. Οι αδελφές Στακτοπούλου ενημέρωσαν το νέο εισαγγελέα 

Εφετών Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Σακελλαρίου ότι παρατύπως παρέμεινε έγκλειστος 

επί τετραετία στα κρατητήρια της Διευθύνσεως Ασφαλείας. Με εντολή του 

μεταφέρθηκε άμεσα στις Εγκληματικές Φυλακές Επταπυργίου, στις 5 Ιουλίου 1952. 

Ένα χρόνο αργότερα, ο δημοσιογράφος Βάσος Τσιμπιδάρος, έγραψε στην 

Απογευματινή για τον ρόλο των Βρετανών στην υπόθεση και τις συνθήκες εγκλεισμού 

του.608 Μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση, στις 28 Απριλίου 1953, διετάχθη η 

μεταγωγή του από τις Φυλακές Επταπυργίου, στις Επανορθωτικές Φυλακές 

Θεσσαλονίκης.  

Ο Στακτόπουλος μίλησε για την αθωότητά του στις 8 Μαΐου 1956, με τρείς 

επιστολές προς τον Ουίλιαμ Πoλκ (δεν παρελήφθη), τον Τσιμπιδάρο και αορίστως 

προς την ελληνική δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για οκτώ χρόνια μαρτυρικού εγκλεισμού 

και πως οι ομολογίες του ήταν αποτέλεσμα βασανιστηρίων.609 Η κινητοποίηση του 

Τύπου παρήγαγε ευνοϊκά αποτελέσματα για τον ισοβίτη. Στις 29 Ιουλίου 1956 μετήχθη 

από τις Επανορθωτικές Φυλακές στις Εγκληματικές Φυλακές Αιγίνης.610 Με βασιλικό 

διάταγμα στις 27 Δεκεμβρίου 1956, η ισόβια κάθειρξη μετριάστηκε σε εικοσαετή 

φυλάκιση και με ανάλογο διάταγμα από το Συμβούλιο Χαρίτων στις 17 Ιουνίου του 

1960 μειώθηκε σε δεκαεπταετή. Έχοντας εκτίσει τα δυο τρίτα της ποινής του και υπό 

τον περιοριστικό όρο όπως διαμένει στη Θεσσαλονίκη, αποφυλακίστηκε στις 11 

Αυγούστου 1960.611 Ο εναπομείνας χρόνος πλήρους αποτίσεως της ποινής του όταν 

εξήλθε από τις φυλακές ανερχόταν σε πέντε έτη και τρείς ημέρες, για το οποίο πήρε 

                                            
607 ΓAΚ, KYT.12, Φ59,  «More», ‘ Who Killed George Polk’, May 1977, p.p. 19- 20.  
608 Καφίρης Αθανάσιος, ό.π., σσ. 134- 135 & Γρηγόρης Στακτόπουλος, ό.π., σ. 242, Σύμφωνα με το Στακτόπουλο δημοσιεύτηκαν στις 20 

Απριλίου. 

609 Καφίρης Αθανάσιος, ό.π., σ. 134- 135. 

610 Γρηγόρης Στακτόπουλος, ό.π., σσ. 194, 217-218.  

611 Υπ. αριθ. 947/11-8-60 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς. 
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αναστολή. Στον χρόνο φυλάκισης συνυπολογίσθηκε και το διάστημα της κράτησής του 

από τις 14 Αυγούστου 1948. Επίσης, από την ποινή του αφαιρέθηκαν 722 ημέρες 

εργασίας, που πραγματοποίησε ως έγκλειστος.612 

Στις 22 Οκτωβρίου 1969, με το υπ. Αριθμόν 666/1969 έγγραφο, ζήτησε την 

αποκατάσταση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.1 του  

Ποινικού Κώδικος, στις 18 Νοεμβρίου 1969 η αίτηση του απερρίφθη, με το σκεπτικό 

ότι έπρεπε να υποβληθεί μετά την 14η Αυγούστου 1970, προκειμένου να έχει 

συμπληρωθεί ο εναπομείνας χρόνος της εξ αναστολής αποφυλακίσεώς του. Ως όριζε ο 

νόμος, στις 18 Αυγούστου 1970, ο αντιεισαγγελέας Εφετών εισηγήθηκε θετικά για το 

ανωτέρω αίτημα και στις 9 Σεπτεμβρίου επήλθε η πλήρης αποκατάσταση των 

πολιτικών δικαιωμάτων του.613 Στις φυλακές Αιγίνης ο Στακτόπουλος υπέγραψε 

δήλωση μετανοίας και αποκηρύξεως του κομμουνισμού.614 Την 1η Σεπτεμβρίου 1960, 

συνήλθε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιώς και εισηγήθηκε θετικά στο αίτημά 

του για αλλαγή τόπου κατοικίας στην Αθήνα, υπό τον όρο της εμφάνισής του κάθε 1η 

και 16η του μηνός ενώπιον της Διευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, έως ότου 

έληγε ο χρόνος της επιβεβλημένης ποινής του, στις 14 Αυγούστου 1965.615 

Δεκαπέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του ο Στακτόπουλος προσελήφθη 

στον Εθνικό Κήρυκα. Παράλληλα, προσελήφθη στις εφημερίδες Μακεδονία και 

Θεσσαλονίκη, ενώ από τον Αύγουστο του 1960 έγινε συνεργάτης στο Εμπρός. Εν τω 

μεταξύ, παντρεύτηκε τη Θεοδώρα Ζησιμοπούλου.616 Το 1961 δήλωσε αποφασισμένος 

να πετύχει την πλήρη απαλλαγή του από κάθε κατηγορία, αλλά αρνιόταν να συζητήσει 

την υπόθεση. Χρειάστηκε να περάσουν εικοσιτέσσερα χρόνια για να αποκηρύξει μέσω 

του βιβλίου του τις ομολογίες της ενοχής του. Αν και δημοσιογράφος, σε 417 σελίδες 

δεν ανέφερε κάποιο όνομα, ημερομηνία, τοποθεσία. Απλώς περιέγραψε τον εαυτό του 

ως «ανθρώπινο ναυάγιο» κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Ακόμη και όταν 

κατέθεσε αίτημα εφέσεως το 1977, επανέλαβε όσα η δημοσιογραφική έρευνα 

«αποκάλυψε» και στηρίχτηκε στην καλή πίστη που επέδειξαν δημοσιογράφοι, 

πολιτικοί και δικαστικοί. Για ανοικτή υπόθεση και ανοικτή πληγή έκανε λόγο ο 

Στέλιος Παπαθεμελής. Κλείνοντας το βιβλίο του Στακτόπουλου, έγραψε πως η ιστορία 

                                            
612 ΓAΚ, KYT. 12, Φ60 ΥΠΦ2, Άρθρο 25 του νόμου 2058/52.   

613 ΓAΚ, KYT. 12, Φ60 ΥΠΦ2.   

614 ΓAΚ, KYT. 12, Φ60 ΥΠΦ3, Υπ. Αριθ. Πρωτ. 8/536/44711 έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, της 3ης Μαρτίου 1970. 
615 ΓAΚ, KYT. 12, Φ60 ΥΠΦ2, Νέα Διεύθυνση κατοικίας στην Αθήνα, επί της οδού Λασκαράτου 4. 

616 ΓΑΚ, KYT. 12, Φ57, Αίτησις αποκαταστάσεως πολιτικών δικαιωμάτων, 22 Οκτωβρίου 1969. 
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έχει αποφανθεί υπέρ της αθωότητάς του και κάλεσε την ελληνική δικαιοσύνη να 

αναμετρηθεί με αυτή την αλήθεια.617 

Αιτήσεις επανεξέτασης της δίκης: Απορρίψεις αιτημάτων  

Στις κατά καιρούς προσπάθειες επανάληψης της δικαστικής διαδικασίας, 

προσκομίστηκαν διάφορα στοιχεία, τα οποία όμως κρίθηκαν ισχνά για να 

δικαιολογήσουν το εκ νέου άνοιγμα της υποθέσεως και τα σχετικά αιτήματα του 

Στακτόπουλου απερρίφθησαν. Στις 20 Ιουνίου 1979, απερρίφθη η από 29ης Αυγούστου 

πρώτη αίτηση προς τον Άρειο Πάγο, περί επαναλήψεως της διαδικασίας. Το αίτημα 

εκρίθη αβάσιμο και το δικαστήριο καταδίκασε τον αιτούντα σε έξοδα 2.500 

δραχμών.618 Ο Αντιεισαγγελέας Αθανάσιος Καφίρης χαρακτήρισε τις αιτιολογίες 

απόρριψης του αιτήματος εξόφθαλμα σαθρές και έκδηλα λαθεμένες (ή προσχηματικές) 

και τις απέδωσε στη σύνθεση του Σώματος, που είχε ακόμη στις τάξεις του και πρώην 

στρατοδίκες από τα χρόνια της δικτατορίας.619 

Στις 12 Μαρτίου 1999, η Θεοδώρα Ζησιμοπούλου προσέφυγε στον Άρειο 

Πάγο. Το αίτημα απερρίφθη, με δυο μειοψηφικές ψήφους με την υπ’ αριθ. 1336/01 

απόφαση, με το σκεπτικό των αντιφάσεων, κενών και ανακριβειών των αποδεικτικών 

στοιχείων που περιείχε. Σε τρίτη αίτηση στις 9 Δεκεμβρίου 2002, ως επιπλέον στοιχείο 

προσκομίστηκε το βιβλίο της Κέιτι Μάρτον, που βρίθει ανακριβειών. Η αίτηση επίσης 

απερρίφθη με την υπ’ αριθ. 137/04 απόφαση. Εάν η σύνθεση του Δικαστηρίου το 1979 

περιελάμβανε στρατοδίκες, αυτό δεν ίσχυε το 2002. Το σκεπτικό της αποφάσεως 

έκρινε «ορθά τα αποδεικτικά στοιχεία βάση των οποίων καταδικάστηκε ο 

Στακτόπουλος και οι ομολογίες του ήταν ειλικρινείς, αβίαστες και αξιόπιστες».620 Το 

2004, ο Αθανάσιος Καφίρης, εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η αίτηση για επανάληψη της 

διαδικασίας, αλλά δεν εισακούστηκε. Στις 10 Οκτωβρίου του 2006, η Ζησιμοπούλου 

κατέθεσε νέα αίτηση. Στις 10 Μαΐου 2007 με την υπ’ αριθ. 1024/07, το Δικαστήριο 

κατέληξε στην ίδια απόφαση, καθώς δεν υπήρξε κάποιο νέο στοιχείο, που να αιτιολογεί 

διαφορετική ετυμηγορία από τις προγενέστερες.  

                                            
617 Γρηγόρης Στακτόπουλος, ό.π., σ. 417.  

618 ΓΑΚ, KYT. 11, Φ53, Δικαστήριο του Αρείου Πάγου Τμήμα Δ  ́- εν Συμβουλίω, Αριθ. 795, 10 Μαρτίου 1979, Απόφαση Εξετάσεως 

Αιτήματος Επανάληψης Διαδικασίας της 29ης Αυγούστου 1977, Απόφαση: υπ΄αριθ. 795/79.  

619 Καφίρης Αθανάσιος, ό.π., σσ. 39, 52. 
620 Καφίρης Αθανάσιος, ό.π., σ. 65. 
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Ο Γρηγόρης Στακτόπουλος απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών, στις 28 Φεβρουαρίου 

1998. Η Θεοδώρα Ζησιμοπούλου πέθανε, σε ηλικία 90 ετών τον Μάιο του 2015.  

Πολύ μελάνι έχει χυθεί, για την τιμή της Δικαιοσύνης και την τελευταία της 

ευκαιρία να διασωθεί με την αθώωση του Στακτόπουλου. Πιθανόν, εάν το Σώμα των 

δικαστών αποφάσιζε υπέρ του αιτήματος, να έπαυαν οι υπαινιγμοί ότι κυριαρχείτο από 

συντεχνιακό πνεύμα. Αυτό όμως δεν εγγυάται και διαφορετική ετυμηγορία.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική αστάθεια, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά 

της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων εκατό χρόνων. Οι πολιτικές 

διαμάχες, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της οικονομίας από τη γερμανική Κατοχή, 

οδήγησαν σημαντικό αριθμό ανθρώπων, που είχαν λάβει μέρος στην αντίσταση 

εναντίον του Άξονα, σε μια εξοντωτική εσωτερική σύγκρουση, με σκοπό την 

κυριαρχία στο μεταπολεμικό περιβάλλον. Ήταν η εκδήλωση μιας προϊούσας πολιτικής 

παθογένειας. Με τη λήξη του πολέμου, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Αλβανία είχαν 

περάσει υπό τη σοβιετική σφαίρα, εγκαθιδρύοντας κομμουνιστικά καθεστώτα. Η 

μυστική συμφωνία Τσώρτσιλ και Στάλιν για τη διανομή των εδαφών σε ζώνες ευθύνης 

μεταξύ της Μόσχας και των Συμμάχων ήταν ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν 

εμφύλιοι και αιματοχυσίες. Κάτι που δεν απεφεύχθη στην Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε 

το πεδίο σύγκρουσης των δυο οικονομικών συστημάτων – του κομμουνιστικού και του 

καπιταλιστικού.  

Μετά τα Δεκεμβριανά η Συμφωνία της Βάρκιζας προς στιγμή φάνηκε ότι έδινε 

την ελπίδα της ειρήνευσης. Αντιθέτως έγινε το σημείο εκκίνησης της πιο σκληρής και 

αιματηρής αναμέτρησης. Οι δορυφόροι της Μόσχας, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και 

Βουλγαρία προσέφεραν ένα φιλικό περιβάλλον στους αντάρτες, που είχαν συνδρομή 

σε στρατιωτικό και ανθρώπινο δυναμικό. Μια βοήθεια, η οποία δεν ήταν ανιδιοτελής. 

Το καθοριστικό ζήτημα ήταν η προσπάθεια του Τίτο να προσαρτήσει την Μακεδονία 

και η ανάλογη επιχείρηση από τη Βουλγαρία. Στην εκτεταμένη προς βορρά 

συνοριογραμμή οι αντάρτες είχαν το πλεονέκτημα της βοήθειας των κομμουνιστικών 

χωρών και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ελληνικής κυβέρνησης, για να 

θέσει υπό τον έλεγχό της την περιοχή. Το ΚΚΕ, το 1947 ανακήρυξε την «προσωρινή 

δημοκρατική κυβέρνηση», υπό τον Μάρκο Βαφειάδη, αλλά τον αποφασιστικό λόγο 

είχε ο Νίκος Ζαχαριάδης, γεγονός που υπέθαλπε την εσωτερική σύγκρουση.  

Η ρήξη Τίτο – Στάλιν, επέφερε καθοριστικό πλήγμα στους αντάρτες, με 

συνέπεια την μείωση των πιέσεων κατά της ελληνικής Μακεδονίας. Ο Ζαχαριάδης, 

που επέλεξε να συνταχθεί με την Μόσχα, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των ελληνο-

γιουγκοσλαβικών συνόρων μίλησε για προδοσία του Τίτο. Η έκβαση του εμφυλίου 

κρίθηκε στις κορυφές του Γράμμου και του Βιτσίου. Οι αντάρτες υποχώρησαν στην 

Αλβανία και από εκεί μεταφέρθηκαν σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Πέρα από το 
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τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, τη μετακίνηση αγροτικού πληθυσμού στις 

πόλεις και τον εκπατρισμό χιλιάδων, η μεγαλύτερη πληγή του Εμφυλίου ήταν η 

ιδεολογικο-πολιτική άβυσσος, στην οποία βυθίστηκε η χώρα για δεκαετίες.  

Μεσούντος του πολέμου, τον Μάιο του 1948, η δολοφονία του Αμερικανού 

δημοσιογράφου Τζώρτζ Πολκ, όξυνε τη σύγκρουση μεταξύ των δυο στρατοπέδων. 

Κάθε πλευρά επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη στην άλλη, η δεξιά στην αριστερά 

και εκείνη στην κυβέρνηση και στον ξένο παράγοντα.  

Ο Πολκ ήταν μια εσωστρεφής, δύσκολη προσωπικότητα, μοναχική, με 

ευαισθησίες που έκρυβε επιμελώς πάθη, παρορμητισμό, ενθουσιασμό και καχυποψία. 

Όσα διαδραματίστηκαν στην προηγούμενη ζωή του προδιέγραψαν τρόπον τινά το 

τέλος του. Προερχόμενος από πλούσια στο παρελθόν οικογένεια, ουδέποτε απέκτησε 

την ιδιοσυγκρασία του αστού επαναστάτη. Δεν διέθετε τη στόφα του φιλο-αριστερού. 

Αντιθέτως, διακαής του πόθος ήταν να αποκαταστήσει τη φήμη του ονόματός του, να 

κερδίσει τη θέση που άξιζε. Και για να το επιτύχει αυτό ακολούθησε το αμερικανικό 

υπόδειγμα, μέσω της επαγγελματικής του καταξίωσης. Για εκείνον η δημοσιογραφική 

επιτυχία ήταν αυτοσκοπός. Δεν ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Επεδίωκε να είναι 

κομμάτι αυτού του κόσμου και μάλιστα σε περίοπτη θέση. Έχοντας περιηγηθεί στη 

Μέση Ανατολή το 1947 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στο πατρικό της συζύγου του και 

τον Μάρτιο του ΄48 αποφάσισε την επιστροφή τους στις ΗΠΑ. Εκμεταλλευόμενος το 

υπόλοιπο της παραμονής του στην Ελλάδα, ξεκίνησε το τελευταίο ταξίδι. Από το 

σύνολο των μαρτυριών προκύπτει ότι προορισμός του ήταν η Θεσσαλονίκη.  

Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε ο Κώστας Χατζηαργύρης να παρουσιάσει το 

ταξίδι στη Θεσσαλονίκη ως τυχαίο γεγονός και τη δολοφονία ως ατυχές περιστατικό, 

γιατί διαφορετικά αποδεικνυόταν ότι: α) ο φόνος συνδεόταν με άτομο, που ήρθε σε 

επαφή με τον Πολκ στην Αθήνα, β) ο φόνος ήταν προμελετημένος, γ) καθίστατο 

βάσιμη η ομολογία Στακτόπουλου, στο σκέλος της συνάντησης στην Αθήνα με κάποιο 

(Γιάννη ή άλλο). Όσοι επεδίωκαν να απαλλάξουν την Αριστερά επιχειρηματολογούσαν 

ότι ο Πολκ αποφάσισε να μείνει στη Θεσσαλονίκη τελευταία στιγμή,. Αυτό 

κατερρίφθη και το ισχυρότερο επιχείρημα της Αριστεράς κατέπεσε. Επιπλέον, υπήρχε 

χρόνος να προετοιμαστεί μια δολοφονία και οι αντάρτες μετακινούνταν χωρίς 

πρόβλημα εντός πόλεως, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε ο Βαφειάδης. Ο 

Χατζηαργύρης αποπροσανατόλισε την έρευνα, αποκλείοντας οτιδήποτε είχε σχέση με 
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τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό τον καθιστούσε υπ’ αριθμό ένα ύποπτο, ότι έδωσε την 

πληροφορία του ταξιδιού για να οργανωθεί η δολοφονία.  

Ο Πολκ είχε πολλές συναντήσεις, αλλά υπήρχαν διαστήματα, για τα οποία 

ουδείς γνώριζε που ή με ποιους βρισκόταν. Χρονικά κενά καταγράφηκαν την 

Παρασκευή από τις 15.00 έως τις 19.30 και από τις 22.30–23.00 έως τις 24.00–00.30 

μεταμεσονύκτια. Επίσης, τα ίχνη του είχαν χαθεί το Σάββατο το πρωί για δυο ώρες, 

κάπου πριν τις 08.00 και έως 10.00. Το ίδιο συνέβη μετά τις 13.30 ή 15.30 όταν πήγε 

στο δωμάτιο του και ουδείς αντελήφθη πότε ακριβώς έφυγε. Έως τις 19.30, δεν υπήρχε 

αναφορά της παρουσίας του. Και τις δυο ημέρες έστειλε τηλεγραφήματα στις 18.30, 

από το Τ.Τ.Τ.. Τέλος, ήταν βέβαιο ότι έως τις 19.30 του Σαββάτου ο Πολκ δεν είχε 

κλείσει κάποια αποστολή στο βουνό, αφού συνεννοήθηκε με τον Τζέραλντ Ντριού να 

γευματίσουν την Κυριακή το πρωί. Δεν ήταν αφελής να πίστευε ότι ένα τέτοιο ταξίδι 

θα διαρκούσε λίγες ώρες. Πιθανόν οι δουλειές που προφασίστηκε να αφορούσαν 

συναντήσεις με άτομα που θα τον πήγαιναν στους αντάρτες, αλλά τίποτε περισσότερο. 

Επίσης, είναι βέβαιο, ότι όταν έγραψε μεσημέρι προς απόγευμα της 8ης Μαΐου την 

επιστολή προς τον Έντ, είχε ήδη κάνει την επαφή, γιατί έλεγε πως είχε διευθετήσει 

τους όρους της συνέντευξης. Η επιστολή έδειχνε πως προηγήθηκε συνεννόηση με τους 

αντάρτες και για αυτό αμφισβητήθηκε η γνησιότητά της. Σε κάποια από αυτά τα 

χρονικά κενά μπορούσαν να ενταχθούν οι επαφές του Πολκ με εκπροσώπους των 

ανταρτών ή το Στακτόπουλο. 

Ως δείγμα αμερικανικής παρεμβάσεως θεωρήθηκαν οι επισκέψεις του 

εισαγγελέα Εφετών στο γραφείο του προξένου Γκίμπσον. Πέραν της μη τήρησης των 

τύπων, αυτό δεν συνιστούσε συνωμοσία ή συγκάλυψη. Δεκάδες τηλεγραφήματα από 

τις συνομιλίες μεταξύ ελλήνων και ξένων αξιωματούχων χρησιμοποιήθηκαν για να 

αποδείξουν ότι η δίκη Στακτόπουλου ήταν φιάσκο. Τα έγγραφα έχουν τη σημασία 

τους, αλλά δείχνουν ότι οι Αμερικανοί άσκησαν ισχυρές πιέσεις στην κυβέρνηση, 

προκειμένου να βρεθούν οι ένοχοι, να μην καθυστερήσει η δίκη και να μην 

δημιουργηθούν υπόνοιες κωλυσιεργίας. Πώς αλλιώς έπρεπε να πράξουν; Όμως, αυτό 

δεν αποτελούσε φαλκίδευση των γεγονότων και των στοιχείων. Εάν πάλι, 

ενδιαφέρονταν απλώς να κλείσει η υπόθεση δεν θα κινητοποιούσαν ολόκληρο το 

μηχανισμό τους. Παρακολουθούσαν εκ του σύνεγγυς την πορεία των ανακρίσεων, 

ζητώντας μια τεκμηριωμένη κατηγορία. Ως εκ τούτου, δεν θα δέχονταν ένα 

αποτέλεσμα διαβλητό, προϊόν αστυνομικής βίας. Το ότι πίεζαν να οδηγηθεί η υπόθεση 
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στο ακροατήριο έδειχνε πως οι ελληνικές αρχές χρονοτριβούσαν. Εάν, η αστυνομία 

συμμετείχε σε σκευωρία ή ακολουθούσε τη μέθοδο της «πειθούς», με στοχοποιημένο 

ένοχο τον Στακτόπουλο και την Αριστερά, όπως υποστήριξαν πολλοί, θα είχε το 

επιθυμητό αποτέλεσμα άμεσα. Τέλος, ήταν αδύνατο να οδήγησαν όλους τους μάρτυρες 

με εκβιασμούς, βασανιστήρια και απειλές σε συγκεκριμένες καταθέσεις ή να 

παραποίησαν όλα τα στοιχεία για να τα καταστήσουν ενοχοποιητικά. Ούτε ήταν 

δυνατόν όλοι να συνεννοήθηκαν για να ενοχοποιήσουν τον Στακτόπουλο και τους 

φυσικούς αυτουργούς. Ο μόνος που μίλησε για ψυχολογική πίεση ήταν ο αδελφός του 

Μουζενίδη και για βία ο Στακτόπουλος, που είχαν κάθε συμφέρον να το πράξουν.  

Συχνά ο δράστης ενός εγκλήματος εντοπίζεται μέσω πανομοιότυπων 

καταθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση οι μαρτυρίες δεν ήταν ταυτόσημες, ως να 

ελήφθησαν καθ’ υπόδειξη της αστυνομίας, αλλά έδιναν στοιχεία που συνέδεαν τους 

κατηγορουμένους με το φόνο. Οι καταθέσεις της οικογένειας Μουζενίδη και των 

υπολοίπων δεν δείχνουν ότι «εκμαιεύτηκαν» υπό πίεση. Έλεγαν ότι ήθελαν. Υπό 

καθεστώς βίας δεν θα είχαν τέτοια περιθώρια. Το σύνολο των μαρτυριών, κυρίως της 

Άννας Μολυβδά και του αδελφού του Στέλιου, επιβεβαίωναν την παρουσία του Αδάμ 

στη Θεσσαλονίκη και τη συμμετοχή του στο έγκλημα. 

Ανάλογες ήταν οι μαρτυρίες και για τον Βαγγέλη Βασβανά. Η σημασία των  

καταθέσεων των ίδιων των ανταρτών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί πολλές ελήφθησαν 

μετά την λήξη του Εμφυλίου και προ των εκλογών του Μαρτίου 1950. Οι μάρτυρες 

είχαν παραδοθεί και δεν κινδύνευαν με εκτέλεση ή φυλάκιση. Όχι πως δεν 

συνεχίζονταν τα στρατοδικεία και οι εκτελέσεις, αλλά όσοι παραδίδονταν ή 

προέβαιναν σε δήλωση μετανοίας δεν αντιμετώπιζαν φυλακίσεις, ούτε αναλάμβαναν 

περαιτέρω δεσμεύσεις, ενώ ακόμη και οι έγκλειστοι αφήνονταν ελεύθεροι. Το ΚΚΕ 

χαρακτήρισε αυτούς τους αριστερούς μάρτυρες πουλημένους, προδότες και 

εξωνημένους. Όμως, οι καταθέσεις τους δεν αξιοποιήθηκαν από την άλλη πλευρά, 

πιθανότατα γιατί επικράτησε η λογική της μη αναμόχλευσης των παθών. Έπειτα από 

χρόνια, ελάχιστοι εξ αυτών προέβησαν σε τρόπον τινά «αντι-δήλωση μετανοίας», 

ανασκευάζοντας όσα είχαν καταθέσει. Εν τούτοις, η πλειονοψηφία όσων έγραψαν για 

την υπόθεση απέδωσαν την απόσπαση των ομολογιών σε κρατική βία.  

Το γιατί εκ των υστέρων κάποιοι διαφοροποιήθηκαν, ισχυριζόμενοι ότι οι 

μαρτυρίες τους ήταν αποτέλεσμα πιέσεων ή και βασανιστηρίων ήταν κατανοητό για 

την υστεροφημία τους και εν μέρει δικαιολογημένο, αφού πλέον μπορούσαν να 
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καταστήσουν ένοχο ένα πολιτικό χώρο που τους είχε εξορίσει και φυλακίσει. Επιπλέον, 

αποσκοπούσαν στην «ηθική» τους αποκατάστασή στον κομματικό χώρο που ανήκαν 

και ήταν ευκολότερο να κατηγορήσουν μια κυβέρνηση, ιδεολογικά αντίπαλη, από το 

να παραδεχθούν ότι μίλησαν αυτοβούλως. Για εκείνους που είχαν προβεί σε «δήλωση 

μετανοίας», είχε αποφασίσει η 6η Ολομέλεια της ΚΕ (1956). Το κόμμα ζητούσε να 

κάνουν «αντιδήλωση» στη δήλωση και «τους καλούσε να δουλέψουν ως δραστήριοι 

οπαδοί του Κόμματος, προκειμένου να επανέλθουν σε μια πορεία οργανωτικά στο 

ΚΚΕ».621 Με αυτό τον τρόπο, οι πρώην εξωνημένοι έβρισκαν την παλιά τους στέγη, 

έπαυαν να είναι απόκληροι του κόμματος, οπότε είχαν σημαντικό κίνητρο για να 

ανακαλέσουν τις ομολογίες τους. Έπειτα από μια επταετή δικτατορία με τον κρατικό 

μηχανισμό πλήρη ενοχικών συνδρόμων, λόγω της πρότερης δράσης του, την αλλαγή 

του πολιτικού περιβάλλοντος, όπου νέες δυνάμεις αναδύθηκαν στοχοποιώντας το 

παλαιό καθεστώς, αυτοί οι ισχυρισμοί επικράτησαν ως αυταπόδεικτοι. Ήταν ο λόγος 

των ανανηψάντων μαρτύρων που έβρισκε ευήκοα ώτα, χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας.  

Από την Αριστερά, δόθηκαν τρεις-τέσσερις διαφορετικοί τόποι για το που 

βρισκόταν ο Βαγγέλης Βασβανάς. Το ίδιο επιχειρήθηκε και με τον Αδάμ Μουζενίδη. Η 

ημερομηνία θανάτου του άλλαξε πολλάκις, ποτέ δεν συγκεκριμενοποιήθηκε και κυρίως 

δεν υφίσταται ούτε ως αναφορά. Όμως, δεν αρκούσε η διάθεση να τους προσφερθεί 

άλλοθι, αφού λόγω του κακού συντονισμού μεταξύ των μελών του ΚΚΕ, 

καταδεικνυόταν ότι εψεύδοντο και τίποτε από αυτά δεν ίσχυε. Από το σύνολο των 

στοιχείων, καταθέσεων και παραλληλισμού των χρόνων εμφανίσεως των δυο 

κατηγορουμένων τεκμαίρεται, αφενός η παρουσία του Βασβανά στην Πιερία και στη 

Θεσσαλονίκη το επίμαχο διάστημα, αφετέρου του καθ’ όλα ζωντανού Μουζενίδη. 

Αυτό δεν τους καθιστούσε αυτομάτως ενόχους, αλλά απάλειφε τα επιχειρήματα που 

επικαλέστηκε η Αριστερά για να υποστηρίξει την αθωότητά τους.   

Ο Στακτόπουλος στο βιβλίο του παρουσίαζε τους συνηγόρους ως ωσεί 

παρόντες. Τον μεν Βασιλικό χαρακτήρισε άνθρωπο της Ασφάλειας, τον δε εξάδελφο 

της μητέρας του Βαφειάδη, εμφάνισε ως ένα καλοπροαίρετο, πλην άβουλο και μάλλον 

ανεπαρκή. Όπως όμως προκύπτει ήταν εκείνοι που τον καθοδήγησαν σε κρίσιμες 

διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις και στην απολογία. Οι διαφορετικές ομολογίες του 

Στακτόπουλου αποτέλεσαν τη ναυαρχίδα των υπερασπιστών της αθωότητάς του, της 

θεωρίας περί συγκάλυψης και της χρησιμοποίησης αστυνομικής βίας. Στην πρώτη 

                                            
621 Δοκίμιο Ιστορίας ΚΚΕ 1949-1968, Τόμ. 2ος, 3η Εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2012, σσ. 209-210 
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ομολογία περιέγραψε το απόγευμα της Παρασκευής, τη συνάντηση που είχε με τον 

Πολκ στο «Μεντιτερανέ» και το Σάββατο βράδυ, όταν στο «Λουξεμβούργο» 

επιβιβάστηκαν σε λέμβο, όπου οι Βασβανάς και Μουζενίδης τον δολοφόνησαν. Στη 

δεύτερη ομολογία της 14ης Οκτωβρίου έδωσε στοιχεία για το πώς μετέβη στην Αθήνα, 

κατόπιν εντολής του κόμματος, προκειμένου να συναντήσει τον Πολκ, μέσω ενός 

Γιάννη, ενώ ανακάλεσε μέρος των κατηγοριών εναντίον της Έλεν Μάμας. Στην 

απολογία της 21ης Οκτωβρίου αρνήθηκε ότι συνάντησε τον Πολκ στην Αθήνα, αλλά 

προσέθεσε ένα επιβαρυντικό στοιχείο: ότι φιλοξένησε τον Βασβανά στο δωμάτιό του, 

κάτι που μπορούσε να τον στείλει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Κατά τη δίκη 

ανακάλεσε σχεδόν το σύνολο των όσων κατέθεσε εις βάρος της Μάμας. Το ερώτημα 

ήταν: γιατί άλλαζε τις ομολογίες του; 

Έως την 21η Οκτωβρίου, ο Στακτόπουλος αγνοούσε ότι οι αρχές γνώριζαν από 

τον Ιούνιο για τις μετακινήσεις του Πολκ. Έτσι, είπε ότι συνάντησε τον Πολκ και το 

Γιάννη στου Ζαβορίτου. Ήταν πασιφανές ότι οι αστυνομικοί και ο ανακριτής δεν 

παρενέβησαν, δεν τον διόρθωσαν. Όταν οι δικηγόροι παρέλαβαν τη δικογραφία, 

διαπίστωσαν ότι η αστυνομία ήξερε για την απουσία του Πολκ στο εξωτερικό και 

κατάλαβαν πως ο ισχυρισμός του θα κατέπιπτε. Έτσι, άλλαξε την κατάθεσή του. 

Δήλωσε πως δεν συνάντησε τον Πολκ, αλλά δεν ήξερε γιατί το υποστήριξε αρχικά. Το 

ίδιο συνέβη και με την αναφορά στον Χατζηαργύρη. Ενημερώθηκε για όσα κατέθεσε 

σε βάρος του και αποφάσισε να τον εκθέσει, έστω και έμμεσα. Αντίστοιχα και για τη 

συνάντησή του με τη Μίχα αρχικά ανέφερε ότι την Κυριακή την άφησε στην εκκλησία 

γύρω στις 10.30, προκειμένου να βρεθεί με το Γιάννη και τον Πολκ και την 

ξανασυνάντησε στις 13.00. Μετά την κατάθεση της βρέθηκε σε δύσκολη θέση, γιατί 

έπρεπε να αναιρέσει όλο το σκηνικό, οπότε στη δίκη πλέον, απέδωσε στη μάρτυρα 

αμνησία ή διάθεση να τον καλύψει. Για την παντρεμένη Μίχα το ότι μίλησε για μια 

συναισθηματική σχέση εκείνη την εποχή συνιστούσε σκάνδαλο και δεν είχε λόγο να 

εκτεθεί ψευδόμενη. Οι εκδοχές της ιστορίας περιορίζονται στην εξής μια: εφ’ όσον ο 

Στακτόπουλος  ήταν με τη Μίχα και δεν συνάντησε τον ‘Γιάννη’ την Κυριακή το πρωί, 

έπλασε την συγκεκριμένη ιστορία για να αποκρύψει την πραγματική συνάντηση, που 

έλαβε χώρα εκείνο το τριήμερο, σε διαφορετικό τόπο, χρόνο και άλλο άτομο, γιατί αν 

αποκαλυπτόταν ο πραγματικός σύνδεσμος, κινδύνευε με σύλληψη. Ενώ, αναφέροντας 

κάποιον ‘Γιάννη’, η αστυνομία θα κατέληγε στο μηδέν, όπως και έγινε. Το ότι 

πραγματοποίησε το ακριβό ταξίδι για να συναντήσει τη Μίχα, όπως της είπε, ήταν μια 
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αναγκαία κολακεία. Διότι, δεν θα σπαταλούσε ένα μηνιάτικο για ένα ραντεβού 

αποχαιρετισμού, ούτε για να ζητήσει αύξηση από την εφημερίδα, κάτι που και στο 

παρελθόν είχε επιτύχει τηλεφωνικά. Σε αντίθεση με όσα έγραψαν ορισμένοι, στη δίκη 

παραδέχθηκε ότι «τον ενδιέφεραν μόνον τα χρήματα». 

Ήταν σημαντικό ότι στην απολογία του (21 Οκτωβρίου), στη συνάντηση της 

24ης Μαρτίου, όπου έλαβε οδηγίες για το ταξίδι στην Αθήνα, τοποθέτησε και τον 

Μουζενίδη. Έχοντας πλέον ενημέρωση για τις ραδιοφωνικές εκπομπές των ανταρτών 

και τα δημοσιεύματα, που ήθελαν το Μουζενίδη νεκρό από τον Μάρτιο και τον 

Βασβανά απόντα, φοβήθηκε ότι κινδύνευε να κατηγορηθεί και ως αυτουργός στο φόνο, 

αφού εκείνοι φρόντιζαν να αποκρύψουν την παρουσία τους. Για τον ίδιο λόγο, ενώ 

αρχικά δεν μπορούσε να εξηγήσει, γιατί έδωσε στη μητέρα του να γράψει τον φάκελο, 

ακολούθως είπε ότι αυτό έγινε κατ’ εντολή του Μουζενίδη. Έτσι, πιθανότατα με τη 

συμβουλή των δικηγόρων του, αποφάσισε να δώσει νέα στοιχεία, αν και γνώριζε ότι 

αυτό τον έβαζε στο στόχαστρο της Αριστεράς. Είχε να επιλέξει ανάμεσα σε μια άμεση 

θανατική καταδίκη και στο ενδεχόμενο να τον κυνηγήσουν αργότερα. Προτίμησε το 

δεύτερο. Εξ ου και η παραμονή του στην Ασφάλεια αντί στις φυλακές. 

Περίοπτη θέση στην υπόθεση κατέλαβε η Μάμας. Στην 1η του κατάθεση ο 

Στακτόπουλος ερωτηθείς γιατί αρνήθηκε πρόσκλησή της για μια μπύρα στο «Όλυμπος 

Νάουσα», απάντησε ότι δεν θεώρησε το ραντεβού σημαντικό. Μετά τη 2η κατάθεση η 

άρνησή του αποκτούσε εξήγηση. Αρνήθηκε γιατί είχε ραντεβού με το ‘Νίκο’ στις 

20.00, προκειμένου να συνεννοηθούν για τη συνάντηση Πολκ - Βασβανά, εκείνο το 

βράδυ. Έτσι διόρθωσε την αόριστη απάντηση. Ωστόσο, συνέχισε να ψεύδεται, γιατί η 

παρέα των Αμερικανών συναντήθηκε στο «Μεντιτερανέ» στις 19.30 και ήταν αδύνατο 

να τους συνάντησε στις 19.00, όπως ισχυρίστηκε. Το ότι ανακάλεσε τα όσα είπε 

εναντίον της Μάμας, σηματοδοτούσαν αλλαγή στη σκέψη του, που τοποθετείται 

χρονικά μετά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση. Τότε διαπίστωσε ότι οι αριστεροί 

πρώην συνάδελφοι, τους οποίους επικαλείτο, τον διέψευσαν και εφεξής ήταν μόνος. 

Έπρεπε λοιπόν, να ελαφρύνει τη θέση του, δίνοντας περισσότερα στοιχεία, χωρίς να 

ενοχοποιεί άτομα που είχαν εμπλοκή, αλλά διέθεταν ισχυρές άμυνες. Κάποιοι 

υποστήριξαν ότι άλλαξε κατάθεση υπό αστυνομική «πίεση». Όμως, οι αρχές είχαν 

αρνητική στάση έναντι της Μάμας και την είχαν συμπεριλάβει στον κατάλογο των 

άμεσα εμπλεκομένων. Δεν θα επιχειρούσαν να «μεταπείσουν» τον Στακτόπουλο για 
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χάρη της. Επομένως, το τι κατέθεσε ήταν δική του απόφαση. Αυτό όμως έθετε υπό 

αμφισβήτηση όλα όσα ισχυρίστηκε.  

Η Μάμας ήταν εμφανώς σε δύσκολη θέση και ψευδόμενη, λέγοντας ότι απλώς 

είχε συναντήσει τον Ντάνιελ Θράπ 4-5 φορές. Η εμπλοκή της έδειχνε μεγαλύτερη από 

όσο παραδεχόταν. Ο Θράπ είχε επαφές με κομμουνιστές και γνώριζε το κανάλι 

επικοινωνίας με τους αντάρτες, κάτι που θα ενέπλεκε άμεσα και την ίδια. Στην κατ’ 

αντιπαράσταση εξέταση με τον Στακτόπουλο είπε πως τελευταία φορά είδε τον Πολκ 

το βράδυ της 7ης Μαΐου. Κάτι που μάλλον δεν ίσχυε. Υπήρχαν οι καταθέσεις δυο 

σερβιτόρων του «Όλυμπος Νάουσα», σύμφωνα με τις οποίες το βράδυ του Σαββάτου 

το θύμα γευμάτισε με τη Μάμας και άλλους τρείς Αμερικανούς. Η Μάμας είχε κάθε 

λόγο να αρνηθεί τη συνάντηση, αλλά ποιοί ήταν οι Αμερικανοί και γιατί το 

απέκρυψαν; Εάν ο φόνος τελέστηκε Σάββατο προς Κυριακή (όπως συνήγαγε ο 

Ηλιάκης) το τελευταίο, από τους σερβιτόρους καταγεγραμμένο γεύμα του Πολκ έπρεπε 

να είναι γαρίδες, συναγρίδα σχάρας και καφές. Όχι αστακός με αρακά. Εκτός, εάν αυτό 

το γεύμα και η δολοφονία έλαβαν χώρα σε διαφορετικό χρόνο. Οι καταθέσεις που 

ανέτρεπαν την υπόθεση, κατέληξαν στα αζήτητα. Εν κατακλείδι, η αστυνομία δεν 

εντόπισε ούτε ένα εστιατόριο, στο οποίο ο Πολκ θα μπορούσε να έχει το συγκεκριμένο 

πιάτο. Οπότε ή το άπεπτο γεύμα δεν ήταν αυτό που κατέγραψε ο Ηλιάκης ή ο φόνος 

έγινε σε διαφορετικό χρόνο και εκ των πραγμάτων τίποτε δεν ίσχυε στην υπόθεση. 

Έωλη ήταν και μια αναφορά του Κέλλις. Υποτίθεται ότι έμαθε από ένα 

αστυνομικό πως βρέθηκαν υπολείμματα αστακού στην οικία Κόουτ. Όμως, οι έρευνες 

άρχισαν μετά τις 16 Μαΐου και ο Κόουτ είχε αναχωρήσει τρείς ήμερες νωρίτερα. Πότε 

διενεργήθηκε αυτή η έρευνα; Γιατί η αστυνομία θεώρησε σκόπιμο να εξετάσει την 

οικία Κόουτ, αν ποτέ συνέβη; Γιατί ο Κέλλις δε μίλησε για το θέμα αυτό, αργότερα, 

δίνοντας ελαφρυντικά στο Στακτόπουλο; Η οικία Κόουτ επί της Λεωφόρου Νίκης 61 

βρισκόταν δίπλα στο αμερικανικό προξενείο, που ήταν στο νούμερο 59. Το ότι ένας 

Αμερικανός πέρασε απαρατήρητος μπροστά από τη φρουρά του προξενείου, μπήκε στη 

διπλανή πόρτα, βγήκε συνοδευόμενος, μεταφέρθηκε με όχημα σε κάποια ερημική 

ακτή, φορτώθηκε σε βάρκα, ξανοίχτηκε στο Θερμαϊκό για να μην ακουστεί ο 

πυροβολισμός, ρίχτηκε στο νερό και όλα αυτά μέσα σε μισή ώρα, που μεσολάβησε από 

το γεύμα έως τον πνιγμό, εναπόκειται στη λογική ή στη διαστολή του χρόνου να 

εξηγηθεί. Ακόμη, πιο φαιδρός ακούστηκε ο ισχυρισμός του Χατζηαργύρη, ότι 
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δολοφονήθηκε εντός κάποιας οικίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν το σπίτι του 

Κόουτ, ή ότι ο Βρετανός τον πυροβόλησε μέσα στη βάρκα.  

Για τον Πολκ, μια συνέντευξη με τον Βαφειάδη αποτελούσε ένα ακόμη 

σκαλοπάτι προς την επιτυχία. Ποτέ και σε κανένα δεν είπε πως επεδίωκε να έρθει σε 

επαφή με τους αντάρτες για να προβάλει τις δικές τους απόψεις. Αυτό ήταν ένα 

αυθαίρετο συμπέρασμα ορισμένων δημοσιογράφων και αριστερών εντύπων. Είναι 

διαφορετικό το «θέλω μια συνέντευξη», από το «θα προβάλω τις απόψεις του 

συνεντευξιαζόμενου, με τον τρόπο που εκείνος επιδιώκει». 

Το Σάββατο ή την Κυριακή, ο Πολκ βρέθηκε με ορισμένα άτομα. Δέχθηκαν να 

τον συναντήσουν γιατί για κάποιους δικούς τους λόγους τους ήταν χρήσιμος. Δεν είχαν 

λόγο να μπουν σε μια διαδικασία συνεννοήσεων και διακινδύνευσης εάν αυτή η 

συνάντηση, κατά την άποψή τους, δεν εξυπηρετούσε ένα σημαντικό σκοπό. Ακόμη και 

αν αυτός ο σκοπός ήταν η δολοφονία του. Επιθυμία του Πολκ ήταν να πάρει μια  

συνέντευξη από τον Μάρκο, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι και οι δράστες ήθελαν το ίδιο. 

Οπότε, είτε η δολοφονία ήταν αυτοσκοπός, είτε επειδή δεν επετεύχθη ο στόχος των 

δραστών. Εξετάζοντας τις εκδοχές, ο θάνατος του: α) εξυπηρετούσε κάποιο σχέδιο και 

ποιό; Ποιος επωφελείτο από τη δολοφονία; β) επήλθε γιατί δεν επετεύχθη κάποιος 

σκοπός και ποιος ήταν αυτός; γ) ήταν ένα μήνυμα και προς ποιόν; Αφήνοντας όλα τα 

ενδεχόμενα ανοικτά, ωφελημένοι μπορούσαν να ήταν παρατάξεις, πρόσωπα, χώρες. 

Ίσως η ζωή του ήταν ανταλλάξιμη με κάτι. Ίσως ο θάνατός του ήταν μια 

προειδοποίηση ή κάποιοι προσδοκούσαν ότι θα άλλαζε τις ισορροπίες. Η δολοφονία 

ήταν μια τοπικού ενδιαφέροντος υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις. 

Πίσω από κάθε φόνο υπάρχει ένα κίνητρο. Μια ατεκμηρίωτη υπόθεση έδειχνε 

ως δολοφόνους το παρακράτος ή τον υπόκοσμο της Θεσσαλονίκης. Η θεωρία, ότι ο 

φόνος του Πολκ αποτελούσε προειδοποίηση προς εκείνους τους δημοσιογράφους που 

μιλούσαν εναντίον της κυβέρνησης δεν έχει βάση. Μετά το έγκλημα, οι δημοσιογράφοι 

αντί να φοβηθούν εξαπέλυσαν Πάρθια βέλη κατά της κυβέρνησης. Επομένως, εάν 

στόχος των δολοφόνων ήταν να φιμώσουν τον Τύπο πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Εάν 

η αμερικανική βοήθεια προς την Ελλάδα εξαρτάτο από τα δημοσιεύματα, τότε θα είχε 

διακοπεί εξ αιτίας των άρθρων του Μπίγκαρτ, του Θράπ και άλλων δεδηλωμένων 

αντικυβερνητικών. Όμως ποιος επωφελείτο από αυτό; Σαφώς όχι οι Αμερικανοί, που 

είχαν εντάξει την Ελλάδα στον ευρύτερο στρατηγικό τους σχεδιασμό, ούτε οι Βρετανοί 

που θα διακινδύνευαν την παρουσία τους στην ανατολική Μεσόγειο. Η υπόθεση της 
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διακοπής της αμερικανικής βοήθειας, λόγω μιας υποτιθέμενης υπεξαίρεσης από τον 

Τσαλδάρη, έδειχνε ένα σχέδιο πολιτικής εξόντωσής του αντιπροέδρου, στο οποίο η 

δολοφονία Πολκ έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Η υπόθεση της εμπλοκής των Βρετανών 

μπορεί να διαχωριστεί σε απόφαση του Foreign Office και σε προσωπική του Κόουτ. Η 

εξέλιξη έδειξε ότι το σενάριο του Χατζηαργύρη, πως τον δολοφόνησαν οι Βρετανοί 

γιατί τα συμφέροντα τους συγκρούονταν με εκείνα των Αμερικανών στην Μέση 

Ανατολή, δεν ίσχυε. Εάν η δολοφονία ήταν προσωπική πρωτοβουλία του Κόουτ, τότε 

επρόκειτο για διπλωμάτη που παραφρόνησε. Τελικά δεν υπήρξε κάποιο στοιχείο 

βρετανικής εμπλοκής. Τα περί συνέργειας ή συγκάλυψης των πραγματικών ενόχων εκ 

μέρους των Αμερικανών, υπολείπονται ακόμη και ενδείξεων, ενώ στερούνται 

σοβαρότητας.  

Στην δίκη ο Στακτόπουλος υπέδειξε την Κομινφόρμ ως εγκέφαλο της 

δολοφονίας, «γιατί οι έλληνες κομμουνιστές δεν αποφάσιζαν τίποτε χωρίς εντολή 

άνωθεν». Ούτε αυτό μπορούσε να τεκμηριωθεί, γιατί οι Σοβιετικοί δεν ήταν ανόητοι να 

πιστεύουν ότι θα αναστελλόταν η αμερικανική βοήθεια με μια δολοφονία. Ωστόσο, 

μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το διεθνή της αντίκτυπο, αφού το ίδιο διάστημα η 

Μόσχα είχε πολλά ανοικτά μέτωπα, οπότε το ΚΚΕ θα έπαιρνε ανάσα, εάν σταματούσε 

η αμερικανική βοήθεια. Εν τούτοις, μια τέτοια πρωτοβουλία μπορούσε να αναληφθεί 

από το ίδιο το ΚΚΕ. Σε μια περίοδο, που η ανθρώπινη ζωή είχε μηδενική αξία, η 

δολοφονία ενός Αμερικανού δημοσιογράφου, δεν έπαιζε ρόλο από ηθικής απόψεως, 

εφόσον αυτό εξυπηρετούσε κάποιο υψηλότερο στόχο. Τέτοιες εντολές για απαγωγές, 

δολοφονίες είχαν δοθεί από τον Βαφειάδη. Εντασσόταν στη στρατηγική του κόμματος, 

το οποίο δεν αρνήθηκε ότι είχε τέτοιο σχεδιασμό, αλλά ότι το συγκεκριμένο έγκλημα 

δεν μπορούσε να εκτελεστεί για τεχνικούς λόγους. Η Αριστερά παρουσίασε τον Πολκ 

ως κομιστή της ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι για αυτό το λόγο τον δολοφόνησε η 

κυβέρνηση. Ο ισχυρισμός της αποτελούσε ένα παιχνίδι στρατηγικής. Αυτό που 

αποκαλείται Blame Game σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις, όπου επιχειρείται να 

κατηγορηθεί η μια πλευρά για το ναυάγιο, ενώ την ευθύνη έχει η αντίπαλη. Επίσης, 

πριν αλλά και μετά τον Πολκ διασημότεροι δημοσιογράφοι μίλησαν με την ηγεσία του 

ΚΚΕ, χωρίς αυτό να αλλάξει κάτι στη σύγκρουση. Γιατί ο Πολκ θα αποτελούσε 

καταλύτη των εξελίξεων; Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι η Αριστερά από την αρχή 

εμπιστεύτηκε τον Χόουμερ Μπίγκαρτ. Ο λόγος που δεν έπραξε το ίδιο με τον Πολκ, 

ήταν γιατί γνώριζε πως δεν διακατείχετο από τις ίδιες φιλικές προθέσεις.   
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Μια ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούσε ο Χατζηαργύρης. Σύμφωνα με τις αρχές, 

ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στον φόνο, ως ο άνθρωπος που έδωσε στο ΚΚΕ 

πληροφορίες για το ταξίδι του Πολκ. Δεν υπήρχε κρίσιμο σημείο στην υπόθεση, στο 

οποίο να μη συμμετείχε, αν και προσπαθούσε να μείνει αόρατος. Με αντικρουόμενες 

πληροφορίες, διασπείροντας ψεύδη και καθοδηγώντας τους μάρτυρες, που βρισκόταν 

στην εμβέλεια δράσεώς του σε βολικές καταθέσεις, κατάφερε να εκτρέψει την έρευνα 

και να μη συλληφθεί. Αυτός μόνος, δήλωσε ότι ο Πολκ δέχθηκε απειλητικό 

τηλεφώνημα και ότι είχε μιλήσει με κάποιο στην Αθήνα, που θα τον έφερνε σε επαφή 

με τους αντάρτες. Εν τούτοις, επέμενε ότι το ταξίδι ήταν τυχαίο και η επαφή μπορούσε 

να γίνει μόνο μέσω Θεσσαλονίκης. Το ότι προσπάθησε να αποσείσει τις εις βάρος του 

υποψίες, κατέστη εμφανές στο θέμα των κλαπέντων φακέλων του Πολκ, όπου υπήρχαν 

τα πρωτότυπα κείμενα επιστολών και κάθε τι για τις επαφές του με την Αριστερά. Η 

εξαφάνισή τους έδειχνε ότι περιείχαν ενοχοποιητικά στοιχεία. Μόνο όποιος γνώριζε τι 

είδους και για ποιόν, είχε λόγους να τους αφαιρέσει. Αλλά έπρεπε να έχει και τη 

δυνατότητα. Ποιος επωφελείτο; Ποιος είχε το κίνητρο, το μέσο και την ευκαιρία να 

τους εξαφανίσει; Τελικά, η Ρέα ζήτησε τους φακέλους; Και αν όχι, για ποιο λόγο 

συμμετείχε στο αφήγημα της εξαφάνισής τους; Εκτός, εάν αυτός που τους αφαίρεσε, 

για να καλύψει τα δικά του ίχνη, υπέβαλε την ιστορία του πήγαινε – έλα των 

εγγράφων, ασκώντας άμεσο ή έμμεσο εκφοβισμό.  

Ο Χατζηαργύρης έκτιζε επάνω σε ένα περιστατικό μια ανύπαρκτη ιστορία, 

άλλαζε τις καταθέσεις του, στη δίκη παραπλανούσε, διαστρέβλωνε τα λεγόμενα των 

μαρτύρων, προσέθετε αόριστα «στοιχεία», δημιουργώντας κομφούζιο. Υποδεικνύοντας 

αδίστακτα ως ενόχους τον Στακτόπουλο, τους Μπάρμπερ, την οικογένεια Κοκκώνη, 

άσχετους διπλωμάτες, ακόμη και τη Ρέα, αποκαλυπτόταν ως άτομο με μηδενικούς 

ηθικούς ενδοιασμούς. Το ανυπόστατο των ισχυρισμών του δεν άλλαζε τα στοιχεία για 

το έγκλημα. Ο χρόνος τελέσεως του, η ιατροδικαστική έκθεση, η κατάσταση του 

πτώματος και η εξαφάνιση των τεκμηρίων, θέτουν ερωτήματα για το που και πότε 

έλαβε χώρα ο φόνος, καθώς και για το ποιος ήθελε να εξαφανίσει τα δείγματα γραφής, 

που αποδείκνυαν ότι ο φάκελος με τα έγγραφα του Πολκ εστάλη στην αστυνομία από 

τον Στακτόπουλο. Η γραφολογική εξέταση δεν άφησε αμφιβολία για το ποιος έγγραψε 

τη διεύθυνση.  

Ατυχώς για τον Στακτόπουλο, χρησιμοποίησε την επιχειρηματολογία του 

Χατζηαργύρη και τις μαρτυρίες της οικογένειας Καραμιχάλη για να ζητήσει 
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επανάληψη της δίκης. Η «επιχείρηση» αθώωσής του που ξεκίνησε από τον Στέλιο 

Μουζενίδη στη Μακεδονική Ώρα και τις μεταγενέστερες καταθέσεις, δεν άφησε 

αμφιβολία στους δικαστές ότι επρόκειτο για κατασκευασμένη ιστορία. Σε 

σεναριολογία και δημοσιογραφικές απόψεις στήριξε την αθωότητά του, σκεπτόμενος 

να διεκδικήσει ακόμη και αποζημίωση από το ελληνικό κράτος για τον εγκλεισμό του. 

Με αυτά ως τεκμήρια, τα αιτήματα προς επανάληψη της δίκης απορρίφθηκαν. Τα 

στοιχεία και οι καταθέσεις των αυτοκλήτων μαρτύρων κατέδειξαν το αναληθές των 

ισχυρισμών τους και κατέστησαν ισχυρότερο το σκεπτικό των δικαστών, 

επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση.  

Ανεξαρτήτως από το εάν ο Στακτόπουλος ήταν αθώος ή ένοχος, δικαίως ή 

αδίκως εμπλεκόμενος, με σημαντική ή αμελητέα συμμετοχή, αυτό δεν αναιρούσε/εί 

όλα τα στοιχεία. Ούτε ενδεχόμενη αθωότητα του Στακτόπουλου απάλλασσε/ει 

αυτομάτως τους Μουζενίδη και Βασβανά ή κάποιον άλλο. Με εκείνη την απόφαση δεν 

έκλεισε η υπόθεση Πόλκ. Άφησε πολλά κενά, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα προέκυψαν 

νέα ερωτήματα για σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας, τα οποία περιμένουν απάντηση.  
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ΠΙΝΑΚΕΣ – ΛΙΣΤΕΣ 

 

-Λίστες Δρομολογίων Εταιρειών 1949, Joint TAE/HELLAS/AME timetable (System), 

(From the collection of Gklavas Athanasios), 

http://www.timetableimages.com/ttimages/he/he4912/hellas6.jpg 

-Queen Mary, Timetable Οκτώβριος 1945, 

http://ww2troopships.com/ships/q/queenmary/cruiserecord1945.htm 

 

 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

-Ντοκιμαντέρ, ‘Ο φάκελος Πόλκ στον αέρα’, Σκηνοθεσία: Γρ. Γρηγοράτου, 

Παραγωγή: 1988 

-Συνέντευξη του Μάρκου Βαφειάδη στον Δημήτρη Γουσίδη (ακουστικό υλικό) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Οι ξένοι πρωταγωνιστές της υποθέσεως 

A.G.R. Rouse – Α. Τζ. Ρ. Ράουζ, προϊστάμενος του Βρετανικού Γραφείου 

Πληροφοριών στην Αθήνα.  

Adelaide Roe Polk – Αδελαίδα Ρόι Πόλκ, μητέρα του Τζώρτζ Πολκ. 

Allen Miller – Άλεν Μίλερ, συνταγματάρχης, βοηθός του στρατιωτικού ακολούθου 

της Αμερικανικής πρεσβείας.  

Alexander Kendrick – Αλεξάντερ Κέντρικ, ανταποκριτής του CBS, κάλυψε τη δίκη 

Στακτόπουλου. 

Alexander Sedgwick – Αλεξάντρ Σέτζουικ, ανταποκριτής των New York Times.  

Anthony Eden – Άντονι Ήντεν, υπουργός εξωτερικών του Ην. Βασιλείου. 

Archer K. Blood – Άρτσερ Μπλόντ, Αμερικανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη 1947-

1949. 

Ben Franklin Dixon – Μπέν Ντίξον, υπεύθυνος για την Ελλάδα στο Γραφείο της 

Ουάσιγκτον (1948-1951). 

Carl Compton – Κάρλ Κόμτον, καθηγητής και πρόεδρος του Κολεγίου Ανατόλια. Ο 

μοναδικός μάρτυς υπερασπίσεως στη δίκη του Στακτόπουλου. 

Charles A. Appel – Τσάρλς Άπελ, διευθυντής γραφολογίας του FBI (1931-1949).  

Constantine Poulos – Κωνσταντίνος Πούλος, Ελληνο-αμερικανός, ανταποκριτής του 

The Nation και του πρακτορείου Overseas News Agency. 

Christian Freer – Κρίστιαν Φρίρ, σταθμάρχης της CIA στην Αθήνα την περίοδο της 

δολοφονίας. 

Daniel Thrapp – Ντάνιελ Θράπ, αμερικανός ανταποκριτής στη Βρετανία, την Ελλάδα, 

την Ιταλία και την Αφρική.  

Donald Matchan – Ντόναλτ Μάτσεν, ανταποκριτής της Daily Gazette  

Drew Pearson – Ντριού Πήρσον, αρθρογράφος της Washington Post, φίλος του 

Πολκ.622 Ο Πήρσον είχε αποκαλύψει την συμφωνία Τσώρτσιλ-Στάλιν για το θέμα των 

σφαιρών επιρροής στα Βαλκάνια, από τον Φεβρουάριο του ΄48.623  

                                            
622 Time Magazine, The Press: Pearson v. McCarthy, 12 March 1951 | Vol. LVII No. 11, 

http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601510312,00.html, Εργαζόταν στο ABC και σε εκπομπές μαζί με τους δημοσιογράφους Walter 

Winchell και Robert S. Allen, έβαλαν κατά του υπουργού αμύνης Τζέιμς Φόρεσταλ (James Forrestal), με την κατηγορία του αντικομμουνιστή, 

πολέμιου των σοβιέτ, αντισημίτη και υπευθύνου για τον ψυχρό πόλεμο. Οι ειδήσεις του θεωρούντο ψευδείς κατά τα ¾. Το 1944 απεκαλύφθη ότι ο 

συνεργάτης του David Karr, ο οποίος έψαχνε και έβρισκε τις πληροφορίες, εργαζόταν για τη σοβιετική μυστική αστυνομία NKVD. Ο 

γερουσιαστής McCarthy χαρακτήρισε τον Πήρσον, υποχείριο του πράκτορα Karr και κάλεσε σε αποκλεισμό του από τα Μέσα ενημέρωσης. Αυτό 

κόστισε στον Πήρσον συνεργασίες με ραδιόφωνα και εφημερίδες. 
623 Εφημερίδα Ελευθερία, ΄Ο Στάλιν Συνεζήτει Ειρήνην με τον Χίτλερ, και του Προσέφερε την Βαλκανικήν Χερσόνησον΄, Αποκαλύψεις του 

Ντριού Πήρσον, 17 Φεβρουαρίου 1948.  

http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601510312,00.html
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Dwight Griswold – Ντουάϊτ Γκρίζγουολντ, επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής 

Βοήθειας (AMAG).  

Edward R. Murrow – Έντουαρντ Μάρροου, δημοσιογράφος στο CBS και φίλος του 

Πολκ. 

Ernest K. Lindley – Έρνεστ Λίντλευ, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της Ένωσης 

Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Εξωτερικού (Επιτροπή Λίππµαν), που ερευνούσε 

την υπόθεση Πολκ. 

Fred Sparks (Siegelstein) – Φρέντ Σπάρκς (Σίγκελσταιν), δημοσιογράφος στη 

Chicago Daily News.  

Frederic Ayer – Φρέντερικ Ερ, ειδικός ερευνητής του FBI διορισμένος από τον 

υπουργό εξωτερικών George Marshall στην υπόθεση Πολκ. 

Floyd A. Spencer – Φλόιντ Σπένσερ, συνταγματάρχης στην Αμερικανική Υπηρεσία 

πληροφοριών στο Κάιρο. 

George Marshall – Τζώρτζ Μάρσαλ, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ (1947 –1949).  

George Polk – Τζώρτζ Πολκ, Αμερικανός δημοσιογράφος του CBS. Δολοφονήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη. 

Gerald Drew – Τζέραλντ Ντριού, εκπρόσωπος των ΗΠΑ στην Ειδική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Βαλκάνια.  

Helen Mamas – Έλεν Μάμας, Ελληνο-αμερικανίδα δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια 

του Associated Press. 

Henry Grady – Χένρι Γκρέιντι, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.  

Homer Bigart – Χόμερ Μπίγκαρτ, ανταποκριτής της New York Herald Tribune. 

Howard K. Smith – Χάουαρντ Σμίθ, διευθυντής ενημέρωσης CBS. 

Isidor Feinstein Stone – Ίσιντορ Φενστάιν Στόουν, Αμερικανός δημοσιογράφος 

ρωσο-εβραϊκής καταγωγής.624 

James Kellis – Τζέιμς Κέλλις, ελληνο-αμερικανός συνταγματάρχης, μέλος της OSS, 

μιλούσε ελληνικά και είχε συνεργαστεί με τους αντάρτες στην κατοχή. Ως πρώην 

πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, προσελήφθη από τον Στρατηγό 

Ντόνοβαν για να διερευνήσει την υπόθεση Πολκ, για λογαριασμό της Επιτροπής των 

Δημοσιογράφων (Overseas Writers). 

John Secondary – Τζών Σεκοντάρι, ανταποκριτής του CBS. Με τον Ουίνστον 

Μπερντέτ συμμετείχε στην Επιτροπή Δημοσιογράφων για τη διερεύνηση της 

δολοφονίας Πολκ. 

                                            
624 The Canadian Jewish News, By Sheldon Kirshner, Journalist Scoured Government Documents for Truth, March 4, 2010,  

http://www.cjnews.com/culture/books-and-authors/journalist-scoured-government-documents-truth, Αριστερός, μυημένος στο σιωνισμό μέσω της 

τρομοκρατικής οργάνωσης Haganah, το 1945 βρέθηκε στην Παλαιστίνη και στο Κάιρο όπου γνωρίστηκε με τον Τ. Πόλκ. 

http://www.cjnews.com/culture/books-and-authors/journalist-scoured-government-documents-truth
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Karl Rankin – Κάρλ Ράνκιν, επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στην 

Αθήνα.  

Lincoln MacVeagh – Λίνκολν Μακβέι, αρχαιολόγος, πρέσβης των ΗΠΑ στις 

εξόριστες κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας στο Κάιρο.  

Loy Henderson – Λόϋ Χέντερσον, Αμερικανός Διπλωμάτης. Έπεισε τον Τρούμαν να 

υπερασπιστεί ενεργά τα δυτικά συμφέροντα στη Μεσόγειο ενάντια στους σοβιετικούς. 

Mary Barber – Μαίρη Μπάρμπερ, δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια για τα περιοδικά 

Time και Life σύζυγος του Στέφεν Μπάρµπερ.625  

Oliver Marcy – Όλιβερ Μάρσι, γραμματέας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην 

Αθήνα. 

Raleigh Gibson – Ράλει Γκίμπσον, γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στην Θεσσαλονίκη. 

Randoll Coate – Ράντολ Κόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Πληροφοριών του 

Βρετανικού Προξενείου στην Θεσσαλονίκη. 

Robert S. Allen – Ρόμπερτ Άλλεν, δημοσιογράφος, δρούσε ως κατάσκοπος των 

σοβιετικών.626 

Robert Driscoll – Ρόμπερτ Ντρίσκολ, συνταγματάρχης, υπεύθυνος για το πρόγραμμα 

OSO (παράρτημα της CIA) στην Ελλάδα. 

Robert John Donovan – Ρόμπερτ Τζών Ντόνοβαν, δημοσιογράφος στο NBC, φίλος 

του Τζώρτζ Πολκ. 

Robert G. Miner – Ρόμπερτ Μάινερ, Β΄ γραμματέας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην 

Αθήνα. 

Rupert Prohme – Ρούπερτ Πρόουμ, αξιωματούχος του αμερικανικού Γραφείου 

Πληροφοριών στη Θεσσαλονίκη. 

Sir Anthony Rumbold – Σερ Άντονι Ράμπολντ, διπλωμάτης στο Foreign Office. 

Sir Charles Wickham – Σερ Τσάρλς Ουίκαμ, στρατιωτικός, διορίστηκε από τον 

Τσώρτσιλ να διευθύνει την Βρετανική Αστυνομική Αποστολή στην Ελλάδα. 

Sir Edward H. Peck – Σερ Έντουαρντ Πέκ, Βρετανός διπλωμάτης στο Foreign Office. 

Stephen G. Barber – Στέφεν Μπάρμπερ, δημοσιογράφος της Daily Telegraph.627 

                                            
625 Mary Henderson, Diplomatic consort with an unusual past, Independent, Thursday 15 April 2004,  

 http://www.independent.co.uk/news/obituaries/mary-henderson-549758.html, Κόρη του καθηγητού Αλέξανδρου Καββαδία, γιατρού του βασιλιά 

της Ελλάδος. Όταν η μοναρχία εγκατέλειψε τον θρόνο το 1924, η οικογένεια Καββαδία μετέβη στο Λονδίνο. Επέστρεψε στην Ελλάδα με την 

μητέρα της, λίγο πριν ξεσπάσει ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος, σε ηλικία 20 ετών. Κατετάγη ως νοσοκόμα στον Ερυθρό Σταυρό, αλλά αργότερα 

συνελήφθη από τα SS και καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί βοηθούσε τους Συμμάχους. Ο γάμος της με τον Stephen Barber διαλύθηκε και το 1951 

παντρεύτηκε τον βρετανό πρέσβη στην Ελλάδα sir Nicholas Henderson. 
626 Κατάσκοπος των σοβιετικών από το 1933. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν βοηθός στο G-2 γραφείο πληροφοριών, στην Στρατιά του 

Πάττον. Συνεργαζόταν στενά με τον Ντριού Πήρσον και μέσω της εταιρικής στήλη, που διατηρούσαν, "Washington Merry-Go-Round’’, τα άρθρα 

τους κυκλοφορούσαν σε περίπου 1000 έντυπα. Ο Άλεν αυτοκτόνησε στην Ουάσιγκτον. 

http://www.independent.co.uk/news/obituaries/mary-henderson-549758.html
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Thomas Martin – Τόμας Μάρτιν, συνταγματάρχης της βρετανικής Αποστολής στην 

Θεσσαλονίκη, που επέβλεπε τις έρευνες για την δολοφονία Πολκ. 

Waide Condon – Ουέιντ Κόντον, αξιωματούχος του αμερικανικού Γραφείου 

Πληροφοριών στην Θεσσαλονίκη. 

Walter Lippmann – Ουόλτερ Λίππμαν, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της Ένωσης 

Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Εξωτερικού (Επιτροπή Λίππµαν).628  

William Ο. Baxter – Ουίλιαμ Μπάξτερ, βοηθός επικεφαλής του τμήματος του State 

Department για τις Ελληνικές- Τουρκικές και Ιρανικές υποθέσεις. 

William Colby – Ουίλιαμ Κόλμπυ, εργαζόταν στην δικηγορική εταιρεία του Ουίλιαμ 

Ντόνοβαν την εποχή της υπόθεσης Πολκ.629 

William O. Donovan (Wild Bill) – Ουίλιαμ Ντόνοβαν, στρατιωτικός - Νομικός.630  

William Polk – Ουίλιαμ Πόλκ, αδελφός του Τζώρτζ Πολκ. 

William Price – Ουίλιαμ Πράις, δημοσιογράφος εξάδελφος του Τζώρτζ Πολκ. 

Winston Burdett – Ουίνστον Μπερντέτ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής του CBS Είχε 

εξουσιοδοτηθεί να ερευνήσει τη δολοφονία Πολκ.631 

                                                                                                                             
627 San Bernardino Sun, Volume 51, 24 December 1944, E.L.A.S Army Storms Right Wing Guerrilla Stronghold https://cdnc.ucr.edu/cgi-

bin/cdnc?a=d&d=SBS19441224.1.2, Ο Barber, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και από το 1942 κάλυπτε για το Associated Press το θέατρο των 

επιχειρήσεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου της Μεσογείου. Στα Δεκεμβριανά έστελνε ανταποκρίσεις στην Daily Sun του San Bernandino. Μετά 

τον πόλεμο εντάχθηκε στο News Chronicle of London και για λογαριασμό του εντύπου κάλυψε τον ελληνικό εμφύλιο από την Αθήνα. 
628 Barry D. Riccio, Walter Lippmann: Odyssey of a Liberal, Transaction Publishers, New Brunswick & London, 1996, σ. xi, Απόφοιτος του 

Χάρβαρντ, δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός σχολιαστής. Υπηρέτησε στην πρώτη συντακτική ομάδα του New Republic και ήταν 

γραμματέας στο «The Inquiry», μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε από τον Woodrow Wilson για τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας μιας ειρηνευτικής διάσκεψης μετά τον Β΄ΠΠ. Ο Λίππμαν ήταν αρχισυντάκτης της New York World και αρθρογραφούσε 

στο New York Herald Tribune. Διετέλεσε πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Overseas Writers, που ερευνούσε την δολοφονία Πόλκ. Τα άρθρα του 

τα διάβαζαν περισσότεροι από δέκα εκατομμύρια αναγνώστες σε πάνω από πενήντα χώρες και άνω των σαράντα εκατομμυρίων αμερικανοί 

καθημερινά. Ο Λίππμαν ήταν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του σχεδίου Μάρσαλ και τα άρθρα του βοήθησαν να γίνει αποδεκτό από τις 

κοινωνίες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ δήλωνε κατά της αμερικανικής πολιτικής της ανάσχεσης της ΕΣΣΔ. 

629 John Prados, ό.π., σ. 40, Πρώην Πράκτορας στο Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (Office of Strategic Services -OSS), Υπηρεσία 

Πληροφοριών των ΗΠΑ κατά την διάρκεια του Β΄Π.Π.. Ο Κόλμπυ ήταν Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DCI). Μετά τον 

πόλεμο εργάστηκε στην δικηγορική εταιρεία του Γουίλιαμ Ντόνοβαν, στην Νέα Υόρκη και ακολούθως εντάχθηκε στην νεοσύστατη CIA, της 

οποίας διετέλεσε διευθυντής (1973-1976). Ο περίεργος θάνατος του το 1996 έφερε στην επιφάνεια τις φήμες, που ακούγονταν από το 1978, ότι 

δρούσε για λογαριασμό των σοβιετικών. Τέλη Ιουνίου του 1948 μετά την δολοφονία Πόλκ η Ρέα έφυγε για τη Νέα Υόρκη, όπου συνάντησε τον 

επικεφαλής της Υπηρεσίας και έγινε φίλη με τον Κόλμπυ και τη γυναίκα του Μπάρμπαρα, που την βοήθησε να εγγραφεί στο κολλέγιο Barnard.  
630 John Prados, ό.π., σ. 39, Ιδρυτής και Επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικών Ερευνών (OSS), από όπου προέκυψε η Central Intelligence 

Group (CIC). Μετά την παραίτησή του από τη δίκη της Νυρεμβέργης, κατά των εγκληματιών πολέμου, ο Ντόνοβαν επέστρεψε στην Wall Street 

και στην επιτυχημένη δικηγορική του εταιρεία, Donovan, Leisure, Newton & Irvine. Η εταιρεία του επελέγη από τον Walter Lippmann 

επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής της Ένωσης Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Εξωτερικού ως συμβούλου για την διερεύνηση της δολοφονίας 

Πόλκ. Για αυτό το λόγο πραγματοποίησε πολλά ταξίδια στην Ελλάδα. Ο Ντόνοβαν εμπιστεύτηκε την υπόθεση στον ταγματάρχη James Kellis, ο 

οποίος ήταν μέλος της OSS, είχε λάβει μέρος στην επιχείρηση Σικάγο στην Ελλάδα και γνώριζε τους περισσότερους πρωταγωνιστές της κεντρικής 

σκηνής. 

631 History of American Journalism, University of Kansas, School of Journalism & Mass Communications, 1976-2008, 

https://history.journalism.ku.edu/1940/1940.shtml, Από το 1937-1942 ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Διέκοψε τις επαφές του αφού 

πληροφορήθηκε την δολοφονία της Ιταλίδας μαρξίστριας συζύγου του Lea Schiavi, στο Αζερμπαϊτζάν. Ρώσοι στρατιώτες την δολοφόνησε όταν 

έπεσε επάνω σε μυστική ρωσική βάση εκπαίδευσης ταξιδεύοντας στο Βόρειο Ιράν. Το 1955, κατέθεσε λεπτομερώς ενώπιον της Υποεπιτροπής της 

https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=SBS19441224.1.2
https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=SBS19441224.1.2
https://history.journalism.ku.edu/1940/1940.shtml
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Οι έλληνες πρωταγωνιστές στην υπόθεση 

Άγγελος Έβερτ – αστυνομικός διευθυντής Αθηνών. 

Αδάμ Μουζενίδης - Είχε γεννηθεί στην Καύκασο το 1899 και έφτασε πρόσφυγας στη 

Θεσσαλονίκη το 1922. Από αστική οικογένεια της πόλης, ήταν μέλος της κεντρικής 

επιτροπής του ΚΚΕ. Έγραφε στην εφημερίδα της ΟΚΝΕ, Νεολαία. Λόγω της 

κομμουνιστικής του δράσης το 1936 φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία, αλλά 

μεταφέρθηκε στο σανατόριο «Σωτηρία», προκειμένου να αποθεραπευτεί επειδή ήταν 

φυματικός. Εκεί παρέμεινε έως τον Απρίλιο του 1943, οπότε φέρεται να έχει 

απελευθερωθεί με πολλούς νοσηλευόμενους κρατουμένους από τον ΕΛΑΣ σε 

συνεργασία με αστυφύλακες.632 Ήταν Μέλος της Επιτροπής Πόλης Θεσσαλονίκης του 

ΚΚΕ και δραστηριοποιήθηκε στην Θεσσαλία ως γραμματέας της Κομματικής 

Οργάνωσης Βόλου, καθώς και στην ΚΟ της Αθήνας. Δικάστηκε ερήμην και 

καταδικάστηκε σε θάνατο για την δολοφονία Πολκ. 

Αδριανή Στακτοπούλου – αδερφή του Γρηγόρη Στακτόπουλου. 

Άννα Μολυβδά – κουνιάδα του Αδάµ Μουζενίδη και ερωμένη του. 

Άννα Στακτοπούλου – μητέρα του Γρηγόρη Στακτόπουλου. Κατηγορήθηκε ότι 

έγραψε τον φάκελο που εστάλη προς το Γ΄ αστυνομικό τμήμα, με τα έγγραφα του 

Πολκ. 

Απόστολος Ξανθόπουλος – διευθυντής της αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 

Βαγγέλης Βασβανάς – από την Τσαριτσάνη Ελασσόνας, στέλεχος του ΚΚΕ, 

συνταγματάρχης, πολιτικός επίτροπος της 6ης Μεραρχίας του ΔΣΕ. Κατηγορήθηκε 

από τον Στακτόπουλο ως εις εκ των δολοφόνων του Πολκ. Δικάστηκε ερήμην και 

καταδικάστηκε σε θάνατο. Διέφυγε στην Ρουμανία, όπου και πέθανε. Ουδέποτε 

υπέβαλε αίτηση αναίρεσης της απόφασης 29/1949 για την αποκατάσταση του, ούτε 

ζήτησε να επιστρέψει στην Ελλάδα αν και υποστήριξε ότι θα το έπραττε.633   

Βάσος Τσιμπιδάρος – δημοσιογράφος στην εφημερίδα Απογευματινή, αρθρογραφούσε 

υπέρ της αθωότητος του Στακτόπουλου. 

Β. Σακελλαρίου – αντιεισαγγελέας Εφετών. 

Γεώργιος Δρόσσος – πληρεξούσιος στην UNSCOB. 

Γεώργιος Τσώνος – αξιωματικός της αστυνομίας. 

Γιώργος Μελάς – υπουργός Δικαιοσύνης. 

                                                                                                                             
Γερουσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, ότι στις αρχές της  πολεμικής του καριέρας κατασκόπευε για την Σοβιετική Ένωση στην Ευρώπη και 

κατονόμασε δεκάδες άλλα μέλη του κόμματος, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πληγούν ανεπανόρθωτα.631 Αργότερα, εργάστηκε ως 

πληροφοριοδότης του FBI. Το CBS και ο Μάρροου τον προστάτευσαν και τον έστειλαν στην Ρώμη, όπου τελείωσε την καριέρα του.  

632 Μ. Ιωαννίδης, Εφημερίδα Αυγή, Ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει 56 Ακροναυπλιώτες από το νοσοκομείο «Σωτηρία», 6 Απριλίου 2014  
633 Δημήτρης Γουσίδης, Παύλος Ηλ. Αγιαννίδης, δημοσίευση: 07 Ιουλίου 2001, http://www.tanea.gr/news/greece/article/4186768/?iid=2, 

Απόσπασμα από Τα Νέα, Νοέμβριος 1975.   
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Γρηγόρης Στακτόπουλος – δημοσιογράφος. Γεννήθηκε το 1910 στην Τραπεζούντα 

και πέθανε στην Αθήνα το 1998. Κατηγορήθηκε ως συνεργός στη δολοφονία Πολκ. 

Δέσποινα Βρούτση – υπηρέτρια στην οικογένεια Κοκκώνη. 

Ελευθέριος Σταυρίδης – δημοσιογράφος, συνάδελφος του Στακτόπουλου.  

Ευάγγελος Βασβανάς – στέλεχος του ΚΚΕ, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Πολκ.  

Θεμιστοκλής Σοφούλης – πρωθυπουργός, πατριός του Κώστα Χατζηαργύρη. 

Θεόδωρος Λάμπρον – Ελληνο-αμερικανός φοιτητής ιατρικής, τον οποίο συνέστησε ο 

Τζέιμς Κέλλις στον στρατηγό Ντόνοβαν, ως συνεργάτη στη θέση του όταν εκείνος 

έφυγε από την Αθήνα. 

Θεόδωρος Οικονόμου – συνήγορος του Στακτόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε αμέσως 

μετά την απαγγελία της κατηγορίας. 

Ιορδάνης Βαφειάδης – εις εκ των συνηγόρων του Γρηγόρη Στακτόπουλου. 

Ιωάννης  Πανόπουλος – αστυνομικός διευθυντής Αθηνών υπό τον Κωνσταντίνο 

Ρέντη. Ανήκαν στο κόμμα των φιλελευθέρων. 

Κωνσταντίνος Πούλος – ελληνο-αμερικανός δημοσιογράφος.634  

Κωνσταντίνος Τσαλδάρης – αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, αντιπρόεδρος στην 

κυβέρνηση Σοφούλη και υπουργός Εξωτερικών το 1948. 

Κωνσταντίνος Ρέντης – υπουργός Δημοσίας Τάξεως. 

Κώστας Χατζηαργύρης – ανταποκριτής της Christian Science Monitor.635 Οι 

Βρετανοί εκτιμούσαν ότι παρέμενε φανατικός κομμουνιστής.636 Από το 1958 

εργαζόταν ως ανταποκριτής του ΄Εθνους στο Λονδίνο.637  

Μαρίκα Καζούλη – Κοκκώνη – μητέρα της Ρέας, πρώην σύζυγος του Ματθαίου.  

                                            
634 Ήταν ιδρυτής και εκδότης του μηνιαίου περιοδικού ‘‘The Hellenic Spectator’’ (1940). Με το ξέσπασμα του Β’Π.Π. εργάστηκε ως 

δημοσιογράφος στο Overseas News Agency. Του ανετέθη να γράφει για την ελληνική αντίσταση και το 1943 έγινε ο πρώτος ανταποκριτής που 

εισήλθε στην κατεχόμενη Ελλάδα. Κατάφερε να έρθει σε επαφή με την κομμουνιστική ηγεσία του EAM- ΕΛΑΣ στό βουνό και έγραψε άρθρα που 

δημοσιεύτηκαν στο ‘‘The Nation’’. Έδρασε ως σύνδεσμος και μεταφραστής μεταξύ Αμερικανών και ανταρτών και αργότερα εκδιώχθηκε από την 

Ελλάδα με την κατηγορία του ‘‘φιλο-κομμουνιστή". 
635 Έντμουντ Κήλυ, ό.π., σ. 139, Ήταν παντρεμένος με την Βρετανίδα Αλήν. Συνεργάτης του Πόλκ, ανέμενε ότι μετά την αναχώρηση του 

ζεύγους Πόλκ για τις ΗΠΑ θα αναλάμβανε την θέση του στο CBS. Συνεργαζόταν με τον Χόουμερ Μπίγκαρτ της New York Herald Tribune. Ήταν 

προγονός του πρωθυπουργού Θεμιστοκλή Σοφούλη και επικεφαλής της ανταρσίας των  κομμουνιστών στην κορβέτα του Βασιλικού Ναυτικού 

«Τομπάζης», όπου υπηρετούσε. Η ανταρσία εκδηλώθηκε αμέσως μετά την συγκρότηση της ΠΕΕΑ, 10 Μαρτίου 1944. Οι στασιαστές ζητούσαν να 

συμμετέχουν στην εξόριστη κυβέρνηση πέντε στελέχη του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Ρούσος, που ήταν ο εγκέφαλος της εξέγερσης. Ο 

Χατζηαργύρης που ενέχετο στη δολοφονία ελλήνων αξιωματικών (έδωσε διαταγή για την εκτέλεση συναδέλφου του), συνελήφθη και κλείστηκε 

σε στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου. Πήρε χάρη από το ναύαρχο Βούλγαρη με παρέμβαση της μητέρας του και συζύγου του πρωθυπουργού 

Σοφούλη προς τη βασίλισσα Ελισάβετ. Πέθανε το Δεκέμβριο του 1986, ενώ συμμετείχε σε ντοκιμαντέρ, που αφορούσε την υπόθεση Πόλκ και στο 

οποίο παρουσίαζε τον εαυτό του ως ήρωα. 
636 ΓΑΚ, ΚΥΤ. 10, Φ48/ΥΠΦ1, Άντζους Ορφεύς (Στρατιωτικός Ακόλουθος), Λονδίνον, Προς Γ.Ε.Σ./Α2/111, Αριθ.Α.ΙΙ.1 2 3, 27-5-1948, Περί 

ανταποκριτού ξεν. Εφημερίδων Κων. Χατζηαργύρη. 
637 Document CIA, ID: 1271363, 3 March 1958, To: James Riddleberger, σ. 4, Polk IΙ-30, Αρχές του ΄54 προσπάθησε να πείσει τον Γιώργο 

Καρτάλη του ΔΚΕΛ, να συνεργαστεί στις εκλογές με την ΕΔΑ. Το 1956 δρούσε στο Ρότερνταμ με ομάδα ελλήνων κομμουνιστών. 
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Μάρκος Βαφειάδης – ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ.638  

Ματθαίος Κοκκώνης – πατέρας της Ρέας Κοκκώνη.  

Μπούλη Μουζενίδου – σύζυγος του οδοντιάτρου Στυλιανού Μουζενίδη, δικηγόρος.  

Νικόλαος Βασιλικός – εις εκ των συνηγόρων του Γρηγόρη Στακτόπουλου.  

Νικόλαος Μουσχουντής – διευθυντής Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, που 

ερευνούσε την δολοφονία Πολκ. Είχε εξαρθρώσει τις οργανώσεις ΟΠΛΑ και ΜΛΑ 

στη Θεσσαλονίκη. Κατά την διάρκεια της Κατοχής ο Υπομοίραρχος Νικόλαος 

Μουσχουντής και ο Ταγματάρχης  Γεώργιος Βαρδουλάκης ανέπτυξαν αντιστασιακή 

δράση και οργάνωσαν δίκτυο ασυρμάτων και πληροφοριών στην Θεσσαλονίκη. Οι 

διοικητές του Τμήματος Ειδικής Ασφάλειας είχαν αρνηθεί να παραδώσουν στις 

γερμανικές αρχές τους καταλόγους με τους κομμουνιστές της πόλης, όπως επίσης 

αρνήθηκαν να παραδώσουν τις λίστες με τους εβραίους.639 Όταν οι Γερμανοί βρήκαν 

έναν ασύρματο στο σπίτι του Βαρδουλάκη (ο οποίος διέφυγε στη Μέση Ανατολή), 

συνέλαβαν τον Μουσχουντή, αλλά γλύτωσε χάρη στην παρέμβαση ενός αξιωματικού 

της Βέρμαχτ, µε τον οποίο είχε συνεργαστεί προπολεμικά. Αν και θεωρείτο 

αντικοµµουνιστής, διέσωσε πολλούς κομμουνιστές από την εκτέλεση στην Κατοχή. 

Για αυτό τον λόγο τον τίμησε και η Αριστερά, παρά τα οξυμένα πολιτικά πάθη εκείνης 

της εποχής. Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, το 1958, ο εκλεγμένος µε την υποστήριξη 

της Ε.∆.Α., δήμαρχος Μηνάς Πατρίκιος, αποφάσισε να παραχωρηθεί δωρεάν τάφος για 

να ταφεί ο Μουσχουντής σε περίοπτη θέση στην είσοδο του νεκροταφείου της 

Ευαγγελιστρίας.640   

Νίκος Ζαχαριάδης – ΓΓ του ΚΚΕ. 

Παναγιώτης Κωνσταντινίδης – γενικός εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης.  

Ρέα Πόλκ – Κοκκώνη, σύζυγος του Τζώρτζ Πολκ.641  

Σπύρος Τριανταφύλλου – αστυνομικός υποδιευθυντής Θεσσαλονίκης. 

                                            
638 Αρχηγός του ΕΛΑΣ Μακεδονίας, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΔΣΕ και Πρωθυπουργός στην Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση 

από το Δεκέμβριο του 1947 έως τον Ιανουάριο του 1949, οπότε απομακρύνθηκε από τον Ζαχαριάδη ως τιτοϊκός και διεγράφη από το ΚΚΕ. Το  

1956, επανήλθε στο κόμμα, εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, αλλά καθαιρέθηκε εκ νέου το 1958 και 

διεγράφη ξανά το 1961. Παρέμεινε εξόριστος στην Σοβιετική Ένωση επί 23 χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1983 και εξελέγη βουλευτής 

Επικρατείας  με το ΠΑΣΟΚ το 1989. Κατηγόρησε τον Ζαχαριάδη ως πράκτορα των βρετανών και στην τελευταία του συνέντευξη το 1992, μεταξύ 

άλλων, χαρακτήρισε τον γραμματέα του ΚΚΕ «παλιάνθρωπο». 
639 Αστυνομική Ανασκόπηση, Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη Από την αυγή του 20ου  στο Κατώφλι του 22ου αιώνα, Ιούλιος – Αύγουστος 2003, 

Έτος 20ο, τεύχος 220, σ. 18  
640 Ρίζος Καϊάφας, Νικόλαος Μουσχουντής(1906 – 1958), Διπλωματική Εργασία, Επιβλέπων καθηγητής Ιωάννης Κολιόπουλος, Θεσσαλονίκη 

2006, σ.55, https://www.academia.edu/30279450/1906-

1958_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%

BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82  
641 Περίπου δυο μήνες μετά τη δολοφονία, μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου ξαναπαντρεύτηκε. Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το θάνατο και του 

δεύτερου συζύγου της, την δεκαετία του 1980. Ζούσε στο σπίτι της αδελφής της στην Κηφισιά σε καροτσάκι αναπηρίας, με το επώνυμο Ρέα Πόλκ 

Βέν (Venn). 

https://www.academia.edu/30279450/1906-1958_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82
https://www.academia.edu/30279450/1906-1958_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82
https://www.academia.edu/30279450/1906-1958_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82
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Στυλιανός Μουζενίδης –αδελφός του Αδάμ Μουζενίδη, οδοντίατρος, σύζυγός της 

Μπούλης Μουζενίδου. 

Στυλιανός Παπαθεμελής – υπουργός, βουλευτής, δικηγόρος του Στακτόπουλου. 

Χρήστος Κομοτούρος – ανακριτής Β΄ Τμήματος Θεσσαλονίκης. 

Χρήστος Λαδάς – υπουργός Δικαιοσύνης, δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου 1948. 

Χρήστος Μουστάκης – ανακριτής εισαγγελίας Θεσσαλονίκης. 
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