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Ππορ Τον κ. Πποϊζηάμενον ηηρ Ειζαγγελίαρ Ππωηοδικών Αθηνών 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή θακέλος ενεπγηθείζηρ πποκαηαπκηικήρ 
εξεηάζεωρ». 
 
Γηα ηεο ππ‟ αξηζκ. 1868 /5-9-1974 παξαγγειίαο πκψλ έιαβνλ ηελ 
εληνιήλ φπσο ελεξγήζσ πξνθαηαξθηηθήλ εμέηαζηλ πξνο δηαθξίβσζηλ 
ηπρφλ ηειέζεσο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ εμ αθνξκήο ησλ πεξί ην 
Πνιπηερλείνλ γλσζηψλ αηκαηεξψλ εθδειψζεσλ ηνπ Ννεκβξίνπ 1973. 
Δπηιεθζείο νχησ ηεο εξεχλεο εμήηαζα πιήζνο καξηχξσλ, ζπλέιεμα 
εγγξαθα, ελήξγεζα απηνςίαο θαη άιιαο έξεπλαο, ήθνπζα 
καγλεηνηαηλίαο θαη παξεθνινχζεζα ηελ πξνβνιήλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 
ηαηληψλ, ιεθζεηζψλ θαηά ηαο εξεπλσκέλαο εθδειψζεηο. Τπνβάιισλ 
ήδε πκίλ ηνλ ζρεκαηηζζέληα νγθψδε θάθειινλ αλαθέξσ ηα αθφινπζα 
επί ησλ εθ ηεο εξεχλεο ηαχηεο δηαπηζησζέλησλ: 
 
ΗΣΟΡΗΚΟΝ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ 
 
Α) ΠΡΟΖΓΖΘΔΝΣΑ 
 
Σελ 20ελ Ννεκβξίνπ 1972 είρνλ δηεμαρζή αξραηξεζίαη εηο άπαληαο ηνπο 
θνηηεηηθνχο πιιφγνπο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ πξνο 
αλάδεημηλ λνκίκσλ εθπξνζσπήζεσλ. Απνηέιεζκα φκσο ησλ 
αξραηξεζηψλ ηνχην ήην ε εηο ηαο πεξηζζνηέξνπο ρνιάο, πιήλ ησλ 
ηνηνχησλ Σνπνγξάθσλ θαη Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ 
Πνιπηερλείνπ, αλάδεημηο εθπξνζψπσλ αζρέησλ θαη μέλσλ πξνο ηελ 
αιεζή βνχιεζηλ ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ. Γη‟ ν θαη ζηαζεξφλ, 
ακεηάζεηνλ θαη ζεξκφλ ήην ην ζχλζεκα κεηαμχ ηνπ ζπνπδαζηηθνχ 
θφζκνπ δηα γλήζηαο θαη αδηάβιεηνπο αξραηξεζίαο. 
 
Σν εηιηθξηλέο θαη δίθαηνλ ηνχην αίηεκα απεηέιεζε ηελ απαξρήλ ησλ θαηά 
Ννέκβξηνλ 1973 γλσζηψλ αηκαηεξψλ γεγνλφησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. 
Απφ ησλ αξρψλ ήδε ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ, ζπκπιεξνπκέλνπ ηνπ θαηά 
λφκνλ εηεζίνπ θχθινπ ησλ θνηηεηηθψλ εθπξνζσπήζεσλ, ην αίηεκα 
ηίζεηαη, θαζίζηαηαη γεληθφλ θαη εκθαλίδεηαη ζηαζεξφλ, εκπλένλ ηνπο 
ζπνπδαζηάο εηο απνθαζηζηηθήλ, πξνο ηθαλνπνίεζηλ ηνπ, 
αγσληζηηθφηεηα. 
 
Σν έλαπζκα ηνπ αγψλνο δίδεηαη δηα ηεο ππν ησλ πιιφγσλ 
Σνπνγξάθσλ θαη Υεκηθψλ ηνπ ΔΜΠ δεκνζηεχζεσο δηα ηνπ ηχπνπ ηνπ 
απφ 8-11-1973 ςεθίζκαηνο αλαθεξνκέλνπ εηο ζπνπδαζηηθά κφλνλ 
δεηήκαηα θαη αηηήκαηα. Σελ 13ελ Ννεκβξίνπ 1973 επηζθέπηεηαη ην 
Πνιπηερλείνλ ν ηφηε Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Κπβεξλήζεσο ππξίδσλνο 
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Μαξθεδίλε Παλαγηψηεο ηθλαίνο, φζηηο εηο κάηελ πξνζπαζεί λα 
θαηεπλάζε ηα πλεχκαηα, λα πείζε πεξί ησλ αγαζψλ ηνπ πξνζέζεσλ θαη 
λα αλαβάιε πξνο θαηξφλ ηαο αξραηξεζίαο, ειπίδσλ πξνθαλψο εηο ηελ 
δηα ησλ ελεξγεζεζνκέλσλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ εθηφλσζηλ ηεο 
θαηαζηάζεσο. 
 
Απέξρεηαη ηνπ Πνιπηερλείνπ άπξαθηνο θαη αλήζπρνο, κε δπλεζείο λα 
εθνδηάζε ηνλ πξχηαληλ δηα ηνπ φπεξ είρελ ππνζρεζή δηαηάγκαηνο πεξί 
αλαβνιήο ησλ αξραηξεζηψλ, ίλα δπλεζή λα αξλεζή ηελ ππν ησλ 
ζπνπδαζηψλ αηηεζείζαλ ήδε, ελ ησ πιαηζίσ ηνπ λφκνπ, άδεηαλ 
ζπγθιήζεσο ησλ ζπλειεχζεσλ, δηφηη ην δηάηαγκα ηνχην –θαηά ηελ 
ραξαθηεξηζηηθήλ έθθξαζηλ ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ- «πεξηεπιαλάην εηζέηη 
κεηαμχ Αγαζαγγέινπ θαη Παξαζθεπά Ησαλλίδε, θαίηνη ππνγξαθέλ 
ππ΄απηνχ απφ δεθαεκέξνπ θαη πιένλ». 
 
Β) ΣΔΣΑΡΣΖ, 
 
14- 11- 1973 
 
Kαη ηελ 14- 11- 1973 αη επίθνβνη Γεληθνί πλειεχζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη λνκίκσο. Απφ 14.00 κέρξη 17.30 ψξαο πεξίπνπ 
3.000 ζπνπδαζηαί ηνπ Πνιπηερλείνπ ζπλέξρνληαη εηο ηα θηίξηα ησλ 
ρνιψλ ησλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πλειεχζεηο ησλ πιιφγσλ: 
Αξρηηεθηφλσλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραλνιφγσλ- Ζιεθηξνιφγσλ 
θαη Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Δηο απάζαο ηαο πλειεχζεηο ηαχηαο 
ζπλεδεηήζεζαλ ζπνπδαζηηθά κφλνλ ζέκαηα θαη απεθαζίζζε ε απνρή εθ 
ησλ καζεκάησλ κέρξη θαη ηεο Γεπηέξαο 19- 11- 1973. Σν 
πξνεγνχκελνλ φκσο ησλ πεξί ηελ Ννκηθήλ, ηδία, ρνιήλ, γεγνλφησλ 
ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1973 θαη ησλ εμ απηψλ δπζκελψλ εμειίμεσλ, ζνβαξφο 
κελ πξνεθάιεη εηο ηνπο ηφηε θξαηνχληνο αλεζπρίαο, πξνάγγεινο φκσο 
ήην ειπίδσλ πνιιψλ δηα ηαο λεαληθάο θαξδίαο ησλ ζπνπδαζηψλ. Καη ην 
αληίζεηνλ ηνχην, δη‟ έθαζηνλ ησλ δηηζηακέλσλ ζπλαίζζεκα ζνβαξψο 
επεηείλεην, ηερληέλησο εθαηέξσζελ ππν αλεζπρηψλ θαη ειπίδσλ 
ηξνθνδνηνχκελνλ. 
 
Σαο απνγεπκαηηλάο ψξαο ηεο ηδίαο εκέξαο, Σεηάξηεο 14- 11- 1973, 
ξίπηεηαη ππν ηηλσλ ζπνπδαζηψλ ε ηδέα ηεο παξακνλήο θαη 
δηαλπθηεξεχζεψο ησλ εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ζπλελνχληαη κεηά 
ησλ απηφζη παξακελφλησλ. Ζ ηνηαχηε πεξί παξακνλήο απφθαζηο 
ππήξμελ απζφξκεηνο θαη ήην μέλε- αξρηθψο ηνπιάρηζηνλ- πξνο πάζαλ 
ηδέαλ πνιηηηθήο εθκεηαιιεχζεσο ησλ εθδειψζεσλ. Πεξί ηελ 18.00 
ψξαλ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη επη ησλ νδψλ 
Παηεζίσλ θαη ηνπξλάξα ζπλάληεζηο ηνπ Πξπηάλεσο ηνπ Πνιπηερλείνπ 
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κεηά ηνπ ηφηε Αζηπλνκηθνχ Γηεπζπληνχ Αζελψλ, παξηζηακέλνπ 
εθπξνζψπνπ ηεο Δηζαγγειηθήο Αξρήο θαη δεηείηαη άδεηα ηνπ πξπηάλεσο, 
δηα ηελ εληφο ηνπ ηδξχκαηνο είζνδνλ ησλ αζηπλνκηθψλ πξνο εθδίσμηλ 
ησλ ζπνπδαζηψλ. Ο πξχηαληο φκσο αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθψο, 
δηεξκελεχσλ ελ ηνχησ θαη ηελ νκφθσλνλ θαη νκφξξπζκνλ γλψκελ ηεο 
ηε πγθιήηνπ θαη ηνπ πιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. 
 
Ζ ηνηαχηε ππεχζπλνο ζέζηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ 
εμεθξάζζε θαη επηζήκσο δηα ηεο απφ 15- 11- 1973 απνθάζεσο ηεο 
πγθιήηνπ, δη‟ εο θαηεγνξεκαηηθψο απεθξνχεην πάζα ηδέα 
επεκβάζεσοδηφηη ζα θαηειχεην δη‟ απηήο ην αθαδεκατθφλ άζπινλ θαη 
ζνβαξφο πθίζηαην θίλδπλνο, αηκαηνρπζίαο. Δμεθξάδεην δε ελ ηαπηψ ε 
ειπίο ηεο ππν ησλ ηδίσλ ησλ θαζεγεηψλ, σο θαη θαηά ην παξειζφλ, 
εηξεληθήο αληηκεησπίζεσο ησλ γεγνλφησλ. Νέα πξαζπάζεηα ηεο 
Αζηπλνκίαο δη‟ απ‟ επζείαο ζπλελλνήζεσο κεη‟ εθπξνζψπσλ ησλ 
ζπνπδαζηψλ πξνο εηξεληθήλ απνρψξεζίλ ησλ εθ ηνπ Πνιπηερλείνπ 
απνηπγράλεη. Οξηζηηθνπνηείηαη νχησ ε απφθαζηο ηεο απηφζη παξακνλήο 
ησλ ζπνπδαζηψλ θαη απφ 22.00 ψξαο ιακβάλνληαη ηα πξψηα ηνπ εθ 
ησλ έζσ απνθιεηζκνχ ησλ. 
 
Οπδέλ φκσο εθ ησλ έμσ ε Αζηπλνκία πξαγκαηνπνηεί. Απνζχξεηαη θαη 
απξαθηεί, νηνλεί απαζψο ζεσκέλε ησλ γηγλνκέλσλ, παξά ηνλ ζαθψο 
δηαθαηλφκελνλ θίλδπλνλ δηεηζδχζεσο ζηνηρείσλ μέλσλ θαη επηξξνψλ 
επηβιαβψλ αζρεησλ πξνο ηα ζπνπδαζηηθά αηηήκαηα, κεηαμχ ηνπ 
θνηηεηηθνχ θφζκνπ, θίλδπλνλ, νλ αληειήθζεζαλ ή ζα έδεη λα 
αληηιεθζνχλ πνιππιεχξσο θαη νπρί κνλνκεξψο αη ππεξεζίαη 
πιεξνθνξηψλ ηεο Αζηπλνκίαο. (Οξάηε ζρεηηθήλ αλαθνξάλ αξκνδίαο 
ππεξεζίαο). Καη νχησ δελ επηρεηξείηαη επζχο εμ ππαξρήο ην 
ινγηθψηεξνλ θαη απινχζηεξν, ν απνθιεηζκφο δεινλφηη ηνπ ηεηξαγψλνπ 
ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ε απαγφξεπζηο ή ν 
έιεγρνο, έζησ, ησλ εηο ην Πνιπηερλείνλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 
απηνχ. Οχησ θαη ην παλεπηζηεκηαθφλ άζπινλ ζα δηεηεξείην θαη ηα 
επαθνινπζήζαληα έθηξνπα ζα πξνειακβάλνλην. Καη ην απνηέιεζκα 
ππήξμελ αιεζψο ηξαγηθφλ. ηνηρεία μέλα, άζρεηα θαη ερζξηθά πξνο ηνπο 
ζπνπδαζηάο εηζέξρνληαη εηο ην Πνιπηερλείνλ, ν ηεξφο ρψξνο ηνπ νπνίνπ 
κεηαβάιιεηαη εηο αηκαηνβαθή ζηίβνλ ελφο απελνχο αγψλνο θαλαηηθψλ 
πνιηηηθψλ αληηζέζεσλ. 
 
Δθπξφζσπνη ησλ πνηθίισλ απνρξψζεσλ ηεο αξηζηεξάο δηαζηαπξνχληαη 
κεηά πξαθηφξσλ ηεο ΚΤΠ θαη αλππνςίαζηνη αγλνί ζπνπδαζηαί 
ζπλεξγάδνληαη κεηά πξαθηφξσλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Καη πάληεο νχηνη 
ηδίαο έρνπλ επηδηψμεηο, νη νπνίνη ζπκπνξεχνληαη εηο ηελ πξνο ίδηνλ 
φθεινο αδίζηαθηνλ εθκεηάιιεπζηλ ηνπ αγλνχ ηδεαιηζκνχ ησλ λέσλ 
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(θαηάζεζηο ππ‟ αξ. 176 θαη καγλεηνηαηλία). Απφ ηνπ απνγεχκαηνο ηεο 
Σεηάξηεο 14- 11- 1973, ην θαζαξψλ ζπνπδαζηηθψλ αηηεκάησλ 
θνηηεηηθφλ θίλεκα, κεηαιιάζζεηαη εηο πνιηηηθφλ θαη εθθξάδεηαη σο 
αληίζεζηο πξνο ηελ θξαηνχζαλ ηφηε δηθηαηνξίαλ. 
 
Σα ξηπηφκελα δε αξρηθά ζπλζήκαηα δεινπνηνχλ ηελ ελφηεηα εηο απηήλ 
ηελ αληίζεζηλ « ςσκί- παηδεία- ειεπζεξία – δεκνθξαηία. Λατθή 
Κπξηαξρία, έμσ ην ΝΑΣΟ, Γεκνθξαηηθή παηδεία, θάησ ε Υνχληα, φρη 
ζηνλ εκπαηγκφ ηνπ ηξεινχ » θ.α. Ζ ηνηαχηε πξνο ηνλ πνιηηηθφλ ρψξνλ 
κεηαηφπηζηο ηνπ αγψλνο ζσξεπηηθά πξνθαιεί γεγνλφηα θαη ξαγδαίαο 
ζπλεπάγεηαη εμειίμεηο. Ζ βαξεία πνιηηηθή αηκφζθαηξα ηεο επνρήο θαη ε 
επη έηε ζπκπηεδνκέλε πνιηηηθή βνχιεζηο εχξνλ άλνηγκα εθηνλψζεσο 
έληνλνλ εηο ηα δηα ησλ εθδειψζεσλ πξνθαινχκελα ξήγκαηα εηο ηνλ 
δηθηαηνξηθφλ κνλνιηζηζκφλ, ελψ ν θαηά ηελ ηδίαλ εζπέξαλ ηεζείο εηο 
ιεηηνπξγίαλ πξφρεηξνο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ηνπ Πνιπηερλείνπ 
κεηαβάιιεη εηο θήξπγκα εχγισηηνλ. 
 
Ηζρπξψλ ζπγθηλεζηαθψλ δνλήζεσλ, γελεζηνπξγφλ, ηελ θξαπγήλ: «Δδψ 
Πνιπηερλείνλ, εδψ Πνιπηερλείνλ, εδψ ν ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ησλ 
ειεχζεξσλ αγσληδνκέλσλ Διιήλσλ »! Ζ ζηηγκή ήην θξίζηκνο, δηφηη ε 
εθδήισζηο ήην απηφρξεκα επαλαζηαηηθή – θαη ην έηη ζπνπδαηφηεξσλ - 
εηο ρψξνλ ειεπζεξίαο πλεπκαηηθήο θαη θαηέθιπδε ηαο ςπράο 
ακεηαλνήησλ ηδενιφγσλ φισλ ησλ επνρψλ, ησλ λέσλ! Απεηείην γλψζηο 
ηνπ αλαθπνκέλνπ ήδε πξνβιήκαηνο θαη ερξεηάδεην ζχλεζηο, 
αληηθεηκεληθφηεο, δηνξαηηθφηεο θαη ςχρξαηκνο απνθαζηζηηθφηεο δηα ηελ 
αληηκεηψπηζηλ θαη επίιπζηλ ηνχηνπ. Καη σο πξνο κελ ηελ γλψζηλ 
ζνβαξψο εδνθηκάζζε, δηφηη νπδείο ησλ αλαιαβφλησλ ηελ επζχλελ ησλ 
γεγνλφησλ εθ ησλ ηφηε θξαηνχλησλ εδείρζε φηη θαηελφεη ζνβαξψο ηα 
ζπνπδαζηηθά αηηήκαηα θαη ηελ ηδηφηππνλ θαη ηδηφκνξθνλ ςπρνινγίαλ 
ησλ λέσλ, νη νπνίνη εηο ηαο πξννδεπηηθάο θαη αλαθαηληζηηθάο ηάζεηο ησλ 
εκθαλίδνληαη αλέθαζελ σο αληηθξνλνχληεο, αληηθπβεξλεηηθνί θαη νπρί 
ζπαλίσο επαλαζηαηηθνί. Ωο πξνο δε ηελ ζχλεζηλ, ηελ ςπρξαηκίαλ θαη 
δηνξαηηθφηεηα ηξαγηθή επεθνινχζεζελ ε εθ ησλ εμειίμεσλ δηάςεπζηο 
απηήο ηεο ειπίδνο. 
 
Γ) ΠΔΜΠΣΖ 
 
15- 11- 1973 
 
Σελ Πέκπηελ, 15- 11- 1973, ε ζπγθέληξσζηο ιακβάλεη ακηγψο 
πνιηηηθφλ ραξαθηήξα. 
Πιήζε ιανχ θαηέξρνληαη πξνο ην Πνιπηερλείνλ, αη εθηφο απηνχ 
ζπγθεληξψζεηο νγθνχληαη θαη απμάλνληαη γεσκεηξηθψο νη εληφο απηνχ 
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εηζεξρφκελνη ζπνπδαζηαί, αιιά θαη εξγάηαη. Μαρεηηθά, αλαξρηθά θαη 
αξηζηεξά ζηνηρεία επεξεάδνπλ πξνο ζηηγκήλ ην δηα ηνπ Ρ /  θαη ησ 
κεγαθψλσλ ξηπηφκελα ζπλζήκαηα, ελψ πξάθηνξεο ηεο Κ Τ Π, ηεο Δ  Α 
θαη άιισλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ λνζεχνπλ ηελ θαζαξφηεηα ησλ 
θνηηεηηθψλ ζπλζεκάησλ δηα ηεο δηαδφζενο αλαξρηθψλ θαη 
αλαηξεπηηθψλ ηνηνχησλ φπσο Κ Κ Δ – Κάησ ην Κξάηνο, Λανθξαηία, 
δήησ ε ζεμνπαιηθή επαλάζηαζηο θ.α – (θαθφηερλνο πξνβνθάηζηα θαηά 
ηθλαίνλ θαη Γαζθαιφπνπινλ ) θαη πξνζπαζνχλ λα εμσζήζνπλ θαη 
παξαζχξνπλ ηνπο ζπνπδαζηάο εηο παληνίαο πξάμεηο βίαο θαη 
δνιηνθζνξψλ. ( Καηαζέζεηο ππ‟ αξ. 33, 61, 75, 130, 155, 159, 187, 
202, θαη 213 ). 
 
Καη νη ζπνπδαζηαί ακχλνληαη πξνο πάζαλ θαηεχζπλζηλ. Δπαλαθέξνπλ 
ηνλ Ρ /  εηο ηελ νξζήλ αληηδηθηαηνξηθήλ ζέζηλ ηνπ, απαινίθνπλ 
αλαξρηθά θαη εμηξεκηζηηθά ζπλζήκαηα, απνθαιχπηνπλ θαη εθδηψθνπλ εθ 
ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπο πξάθηνξαο, ηνπνζεηνχλ θξνπξάο εηο άπαληα ηα 
εξγαζηήξηα θαη ρψξνπο νξγάλσλ πξνο δηαθχιαμηλ ησλ έλαληη πάζεο 
θζνξάο ή δεκίαο, νξγαλψλνπλ επηκειψο ηελ απηφζη παξακνλήλ ησλ δηα 
ηνπ νξηζκνχ εηδηθψλ επηηξνπψλ θαηά ηνκείο, επηκεινχκελνη θαη απηήο 
ηεο θαζαξηφηεηνο, θαηαζηξέθνπλ φκσο απφ ζπκθψλνπ νη ίδηνη ην 
γξαθείνλ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ θαη θαινχλ ηνλ ιαφλ εηο 
ζπκπαξάζηαζηλ θαη εμέγεξζηλ. ( Οξάηε θαηαζέζεηο απάλησλ ησλ 
θαζεγεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ επηκειεηνχ Ηαηξίδε) . 
 
Δθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ ε θαηάζηαζηο εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξνλ 
έθξπζκνο, δηφηη ε επξχηεο ησλ ρψξσλ θαη ε εληεχζελ ειεπζεξία 
θηλήζεσλ δηεπθνιχλεη ηαο καδηθάο ζπγθεληξψζεηο θαη καρεηηθάο 
εθδειψζεηο εηο δηάθνξα ζεκεία ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεσο. Κηλήζεηο 
δηαδεισηψλ, ζπγθεληξψζεηο, κηθξνζπκπινθαί κε αζηπλνκηθνχο, 
δηαλνκή πξνθεξχμεσλ, επηθφιιεζηο ή αλαγξαθή ζπλζεκάησλ εηο 
απηνθίλεηα θ. ι. π. κεηαθνξαί ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ εηο ηνπο εληφο 
ηνπ Πνιπηερλείνπ, κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά πξνπειαθηζκνχ εηο βάξνο 
αζηπλνκηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ θαη δηαθνπή ηεο έκπξνζζελ ηνπ 
Πνιπηερλείνπ θπθινθνξίαο θαηά ηαο εζπεξηλάο ψξαο είλαη ηα θπξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκέξαο ηαχηεο. 
 
Απφ πιεπξάο ππεπζχλσλ ζπλερίδεην πεξηέξγσο ε απξαμία θαη 
εθεθηηθφηεο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζηο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο κεηά 
ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ακθνηέξσλ, αθνινχζσο κεηά ηνπ ηφηε 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο 
Σάμεσο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο – θαζ‟ α ππν ηνπ Παλ. ηθλαίνπ 
θαηαηίζεηαη – εμεδειψζε αληίζεηνο πξνο πάζαλ επέκβαζηλ εηο ην 
Πνιπηερλείνλ, ζπκθσλψλ ελ ηνχησ κε ηελ απφθαζηλ ηεο πγθιήηνπ. 
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Καη εηο ηελ γελνκέλελ πξνο απηφλ παξαηήξεζηλ πεξί θηλδχλνπ 
πξνθιήζεσο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ απήληεζελ: « Αο ηα ζπάζνπλ. Αο 
θάςνπλ θαη ην Πνιπηερλείνλ. Έρνκε ιεπηά δηα λα ηα μαλαθηηάμσκελ. 
Αο θαηεβνχλ θαη ζηνπο δξφκνπο. Αο ζπάζνπλ ηηο βηηξίλεο ». Δπεδίσθε 
πξνθαλψο – 
 
επηιέγεη ν απηφο πάληνηε ηφηε Τπνπξγφο Παηδείαο – πνιηηηθά νθέιε. 
Πνία θαη πψο φκσο. Ηδνχ ην εξψηεκα! 
 
Γ) ΠΑΡΑΚΔΤΖ, 
 
16 – 11 – 1973 
 
Σν δξάκα ησλ γεγνλφησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ νδεγείηαη εηο ηελ ηξαγηθήλ 
ηνπ θνξχθσζηλ θαη ηελ αηκαηεξάλ ηνπ θαηάιεμηλ. Δληφο κελ ηνπ 
Πνιπηερλείνπ ε ζέζηο ησλ σο είξεηαη, πνηθηιψλπκσλ θαηξηψλ θαη 
πνιηηηθψλ ηάζεσλ ζθιεξχλεηαη, ελψ ηα δηα ηνπ Ρ /  εθπεκπφκελα 
ζπλζήκαηα ζπγθηλνχλ, πξνθαινχλ, δηεγεηξνπλ θαη θηλεηνπνηνχλ κάδαο 
ιανχ εηο νκαδηθάο ζπγθεληξψζεηο. Καηά ηαο κεζεκβξηλάο ψξαο 
πξαγκαηνπνηνχληαη αη πξψηαη κεγάιαη πνξείαη πξνο Οκφλνηαλ θαη 
Πνιπηερλείνλ δηα ησλ κεγάισλ αξηεξηψλ : 
 
Αηφινπ, ηαδίνπ, Παλεπηζηεκίνπ, Παηεζίσλ θαη Αιεμάλδξαο. Σελ 18.00 
ψξαλ κέγα πιήζνο δηαδεισηψλ πνξεχεηαη πξνο ην χληαγκα. 
 
Αλαθφπηεηαη φκσο ππφ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ε πνξεία ηνπ θαη εηο ηελ 
ζπκβνιήλ ησλ νδψλ ηαδίνπ – Γξαγαηζαλίνπ θαη Κνξαή επηρεηξείηαη ε 
βηαία δηάιπζηο ηνπ. Καηά ηελ επαλαθνινπζήζαζαλ ζπκπινθήλ ξέεη ην 
πξψηνλ αίκα, δηφηη ππήξμαλ εθαηέξσζελ ηξαπκαηίαη. Καηά ηηλαο κάιηζηα 
καξηπξίαο , κε πιήξσο εμειεγρζείζαο, εηξαπκαηίζζεζαλ ζαλαζίκσο 
λεαξά δηαδειψηξηα θαη δηαδεισηήο θαη εππξνβνιήζε δηο Τπαζηπλφκνο 
αλεπηηπρψο ( θαηαζέζεηο ππ‟ αξηζκ. 215, 216 θαη 217 ). ηνηρεία 
χπνπηα θαη αλεχζπλα, νκαδηθψο ή θαη αηνκηθψο ελεξγνχληα, 
πξνβαίλνπλ εηο πξάμεηο βηαηνπξαγίαο θαηά πνιηηψλ θαη εηο θαηαζηξνθάο 
πεξηνπζηψλ (Θξαχζεηο βηηξηλψλ θαη πξνζεθψλσ θαηαζηεκάησλ – 
θαηάζεζηο 239 ). Οκάο δηαδεισηψλ επέηπρε θαη εηζήιζε εηο ην επη ηεο 
νδνχ Αηφινπ αξ. 104 Μέγαξν ηεο Ννκαξρίαο Αηηηθήο θαη κεηά θφπνπ 
εμεβιήζε ππν ησλ αζηπλνκηθψλ. 
 
Ζ θαηάζηαζηο ζπλερψε εθηξαρχλεηαη θαη θαζίζηαηαη επηθίλδπλνο. Σελ 
19.30 ψξαλ δεηείηαη ππν ηεο Αζηπλνκίαο ε επηθνπξία ηεο 
Υσξνθπιαθήο, ήηηο θαη αλαιακβάλεη ηελ θξνχξεζηλ δηαθφξσλ 
δεκνζίσλ θαηαζηεκάησλ, ( έγγξαθνλ ηεο ππ‟ αξ. Δ. 34356 Φ 0025 / 
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16-11-1973 ). Πεξί ψξαλ 20.30 αξρίδνπλ αη πξψηνη ζπγθεληξψζεηο θαη 
επηζέζεηο ησλ δηαδεισηψλ θαηά ηνπ επη ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Γ. 
επηεκβξίνπ θαη Μάξλε θηηξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, 
αίηηλεο θαη θαηά ηξεηο δηαδνρηθάο θάζεηο ζπλερίδνληαη κέρξη ηεο 22.30 
ψξαο. Δπηηπγράλεηαη αξρηθψο ε απφθξνπζηο θαη δηάιπζηο ησλ 
δηαδεισηψλ δη‟ απιψλ απσζήζεσλ θαη ρξήζεσο αζηπλνκηθψλ ξάβδσλ, 
σο θαη δαθξπγφλσλ αεξίσλ. Καηά ηαο ηειηθάο φκσο θάζεηο ησλ 
επηζέζεσλ ηνχησλ ρξήζηο ππξνβφισλ φπισλ, ηε εληνιή ηνπ Γηνηθεηνχ 
ηνπ κηθηνχ Δπηηειείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηεγνχ Βαξλάβα. Ωο πξνο 
ηνλ ραξαθηήξα ηεο ηνηαχηεο ρξήζεσο ησλ φπισλ ηα ππν ησλ αξκνδίσλ 
ππνζηεξηδφκελα ζνβαξψο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηηίζεηαη. 
 
Οκηινχλ νχησ πεξί ππξνβνιηζκψλ εηο ηνλ αέξα πξνο εθθνβηζκφλ ελψ νη 
δχν (2) πξψηνη λεθξνί εθ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ γλσζηψλ ζπκάησλ 
έπεζαλ εηο ηνλ γχξσζελ ρψξνλ θαη αθφκε ππήξμαλ πνιινί ηξαπκαηίαη. 
Δλ ηε εξεχλε αθνινχζσο ηεο λνκηκφηεηνο ηεο νχησ γελνκέλεο 
ρξήζεσο ησλ φπισλ ζνβαξά δηαπηζηνχηαη αληίζεζηο απφςεσλ ησλ ηφηε 
ππεπζχλσλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, ησλ κελ ππνζηεξηδφλησλ φηη 
λνκίκσο εγέλεην ε ρξήζηο ησλ φπισλ ( θαηάζεζηο ππ‟ αξ. 151 ), ησλ δε 
ηνπλαληίνλ φηη κεηαμχ ησλ λνκίκσλ κέζσλ δελ ήην θαη ε ρξήζηο ησλ 
φπισλ θαηά ηνπ πιήζνπο ( θαηάζεζηο ππ‟ αξ. 180 ). Ζ θαηά ηνπ 
πιήζνπο φκσο ρξήζηο ησλ φπισλ δηαπηζηνχηαη σο εηνλίζζε ήδε, θαηά 
ηξφπνλ αλακθηζβήηεηνλ. Πέξαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη επσλχκσλ 
ζπκάησλ, ηα επη ησλ θαηέλαληη ηνίρσλ θαη ησλ απηφζη επη ησλ νδψλ 
εζηαζκεπκέλσλ απηνθηλήησλ. δηαπηζησζέληα θαη εηζέηη ππάξρνληα ίρλε 
εθ πξνζθξνχζεσο βιεκάησλ ππξνβφισλ φπισλ, εηο καθξφλ κάιηζηα 
απφ ηνπ εδάθνπο χςνο θαηαδεηθλχνπλ ην έσινλ ηνπ πεξί εθθνβηζηηθψλ 
βνιψλ ηζρπξηζκνχ. 
 
Ζ χπαξμηο ηέινο ειεπζέξσλ ζθνπεπηψλ, ειεπζέξσο εηο ηνλ ρψξνλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ θηλνπκέλσλ, θαζηζηά χπνπηνλ πάζαλ αληίζεηνλ ζέζηλ. Γηφηη 
ππήξμελ αιεζψο ηξαγηθή ελ ηε ελεξγεζείζε εξεχλε ε αθφινπζνο 
απνθάιπςηο. Άηνκνλ ελ πνιηηηθή πεξηβνιή, θέξνλ θφκελ καθξάλ θαη 
γελεηάδα, εθξάηεη καθξχθαλνλ ππξνβφινλ φπινλ θαη νπ κφλνλ 
ειεπζέξσο θαη αλεκπνδίζησο σο εηο νηθείνλ θαη γλψξηκνλ ρψξνλ, 
εθηλείην κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, αιιά 
θαη εππξνβφιεη δηα ηνπ φπεξ έθεξε θνληθνχ φπινπ εθ δηαθφξσλ 
ζεκείσλ ζεκείσλ ηνπ θηηξίνπ θαη απφ ηεο ηαξάηζαο, αιιά θαη εθηφο 
απηνχ, θαηά ηνπ πιήζνπο ή θαη κεκνλσκέλσλ δηαδεισηψλ πξνο ην 
Πνιπηερλείνλ θαη ηελ νδφ Αβέξσθ. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηνο θαη ε 
θαθνχξγνο ζπκπεξηθνξά ηνπ αδηζηάθηνπ ηνχηνπ θνλέσο βεβαηνχληαη 
εθ ησλ ζπιιεγεηζψλ απνδείμεσλ ( νξάηε θαηαζέζεηο ππ‟ αξ. 25, 151, 
181, θαη 251 ). 
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Απφ ηεο 20.00 ψξαο πεξίπνπ ήξρηζελ ε εληφο θαη εθηφο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ ξίςηο βνκβίδσλ δαθξπγφλσλ ππν ηεο Αζηπλνκίαο, ελψ ε 
ςπρξαηκία θαη ε ππεπζπλφηεο είρνλ εγθαηαιείςεη πνιιά απφ ηα 
θαηψηεξα ηδία, φξγαλα ηεο. Οπ κφλνλ εθηχπσλ αλειεψλ θαη βαλαχζσο 
ηνπο δηαδεισηάο, ζνβαξάο πξνθαινχληεο εηο ηνχηνπο θαθψζεηο, αιιά 
θαη εππξνβφινπλ δηα ησλ φπισλ ησλ ( θαηαζέζεηο ππ‟ αξ. 209, 227, 
228, θαη 258 ). Καη είλαη εχθνινλ λα θξίλε ηηο θαη λα παξαθνινπζήζε 
ηελ θαηεχζπλζηλ ησλ ππν ηελ δφλεζηλ παξνκνίσλ ςπρηθψλ εθξήμεσλ 
εμαπνιπνκέλσλ βνιίδσλ! Δηο έηεξα ζεκεία ησλ νδψλ Παηεζίσλ θαη 
Αιεμάλδξαο ππξαί ελάπηνλην, νρήκαηα κεηαθηλνχλην θαη αλεηξέπνλην, 
νδνθξάγκαηα αλεγείξνλην, θζνξαί θαη θαηαζηξνθαί πεξηνπζηψλ 
πξνεθαινχλην. Καη κέζα εηο ηνλ νξπκαγδφλ απηφλ ηεο θαηαζηξνθήο θαη 
ηνπ ειινρεχνληνο ζαλάηνπ έπηπηνλ νη πξψηνη λεθξνί θαη ηξαπκαηίαη. 
 
Δίλαη έξγνλ δηθαηνζχλεο δε εμ ππαξρήο λα ηνληζζή φηη ε ηξαγσδία δελ 
ππήξμελ κνλφπιεπξνο θαη δελ εβάξπλελ κφλνλ ην άνπινλ πιήζνο θαη 
ηνπο λένπο δηαδεισηάο, δηφηη ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ 
αζηπλνκηθψλ. 
 
Καηά δεθάδαο νη ηξαπκαηίαη δηαθνκίδνληαη εηο ηνλ πξφρεηξνλ 
πγεηνλνκηθφλ ζηαζκφλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη εθείζελ πξνο ηνλ  Α Β θαη 
ην Ρπζκηζηηθφλ Κέληξνλ Αζελψλ. Πνιινί δε εμ απηψλ εηζήξρνλην εηο 
ηαο γχξσζελ θαηνηθίαο φπνπ επγελείο ζπλάλζξσπνη ηνπο πεξηέζαιπνλ 
θαη πξνζέθεξαλ ηαο ππεξεζίαο ησλ. Δίρελ αξρίζεη ήδε ε θίλεζηο ησλ 
αζζελνθφξσλ. Γελ ππήξμελ φκσο αλακελνκέλε, νχηε αλάινγνο πξνο 
ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. Γηζηαγκφο, επηθπιαθηηθφηεο, θφβνο; 
Ίζσο, δηφηη θαη αζζελνθφξα εβιήζεζαλ θαη παξεκπνδίζζεζαλ ππν 
νκάδσλ πνιηηψλ θαη ηεο Αζηπλνκίαο λα εθηειέζνπλ ην έξγνλ ησλ ( 
θαηαζέζεηο ππ‟ αξ. 68 θαη 227 ) 
 
Άγλσζηνλ ηη αθξηβψο επεξέαζελ ηελ βνχιεζηλ πγεηνλνκηθψο 
ππεπζχλσλ. Τπήξμαλ φκσο θαη ελζαξξπληηθνί εμαηξέζεηο δηαθαθξηκέλσλ 
πξάμεσλ θηιαιιειίαο θαη αλζξσπηζκνχ. Ηαηξνί ησλ γχξσ πεξηνρψλ 
πξνζέηξεμαλ εηο ην Πνιπηερλείνλ, ππείθνληεο εηο ηελ θσλήλ ηνπ 
αλζξσπηζηηθνχ θαη ηαηξηθνχ ησλ θαζήθνληνο, άγλσζηνη θαη αλψλπκνη 
ηδηψηαη θηλεηνπνηνχληαη, αδειθνί λνζνθφκνη δηα λα πξνζθέξνπλ ηαο 
ππεξεζίαο ησλ θαη παξαιάβνπλ ηξαπκαηίαο. 
 
„Οηε φκσο ήξρηζελ ε δηαθνκηδή ησλ πξψησλ ηξαπκαηηψλ, εηο ην 
Ρπζκηζηηθφλ Κέληξν Αζελψλ ε αλζξψπηλε βαξβαξφηεο έδεημε ην αιεζέο 
πξνζσπείνλ ηεο, εκαχξσζε θαη δηάζπξε πάζαλ έλλνηαλ θηιαιιειίαο θαη 
αλζξσπηζκνχ. Οη ηξαπκαηίαη δελ απεηέινπλ εθεί αληηθείκελνλ 
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πεξηζάιςεσο θαη κεξίκλεο, αιιά ζηφρνλ θαληβαιιηθψλ εθδειψζεσλ εθ 
κέξνπο επάξπζκσλ, εθ ησλ απηφζη ππεξεζηαθψο επξηζθνκέλσλ , 
αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ, ππν ηαο επινγίαο θαη παξνηξχλζεηο ηνπ ηφηε 
δηνηθεηηθνχ Γηεπζπληνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φζηηο θξαδαίλσλ παξαλφκσο 
πεξίζηξνθνλ, πβξίδσλ θαη απεηιψλ θαη βιαζθεκψλ, πεξηεθέξεην εηο 
ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ελζπείξσλ ηνλ ηξφκνλ ( νξάηε θαη 
θαηάζεζηλ ηνπ ηδίνπ ). 
 
Τβξίδνλην αλαηδψο θαη εθαθνπνηνχλην βαλαχζσο νπ κφλνλ νη 
ηξαπκαηίαη αιιά θαη νη ζπλνδνί ησλ. Καη ππήξμαλ πνιινί πεξηπηψζεηο 
βαξπηάησλ ηξαπκαηηζκψλ, ππν ησλ «γελλαίσλ» απηψλ αζηπλνκηθψλ 
πξνθιεζέλησλ. Σν αλήθνπζηνλ φκσο θαη θνβεξφλ είλαη φηη 
εδνινθνλήζε άλζξσπνο ελ ςπρξψ εθ ηεο θαθνπξγίαο ησλ ηαχηεο: 
«Γχξσ ζηα κεζάλπρηα ηεο Παξαζθεπήο – θαηαηίζεηαη ππν ππαιιήινπ 
ηνπ Ρπζκηζηηθνχ (θαηάζεζηο ππ αξ. 78) – έλαο λένο άλζξσπνο ήιζε ζην 
Ρπζκηζηηθφ, δεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ. Πέζαλε επάλσ 
ηνπ ηξεηο αζηπθχιαθεο πνπ ήζαλ ζην Ρπζκηζηηθφ θαη ηνλ θνκκάηηαζαλ 
θπξηνιεθηηθψο ζην μχιν κε απνηέιεζκα λα πεζάλε. Σνλ κεηέθεξαλ ελ 
ζπλερεία, ζηνλ λεθξνζάιακνλ ». 
 
Σνπ ηξαγηθνχ πεξηζηαηηθνχ ππήξμαλ θαη άιινη απηφπηαη, νη νπνίνη 
θαηαζέηνπλ νκνίσο θαη απνθαιχπηνπλ κεξηθνχο εθ ησλ δνινθφλσλ 
(θαηαζέζεηο ππ‟ αξ. 69, 70, 77, 79, 86 θαη 94 ). Ηαηξφο ρεηξνπξγφο 
Ρπζκηζηηθνχ θαηαζέηεη φηη ππέθπςελ εηο ηαο ρείξαο ηνπ ηξαπκαηίαο δηα 
ππξνβφινπ φπινπ, ζπλεπεία βαξείαο θξαληνεγθεθαιηθήο θαθψζεσο εθ 
μπινδαξκνχ (θαηάζεζηο ππ‟ αξ. 86). Καη ππάιιεινο ηνπ ηδίνπ 
Ννζνθνκείνπ ηνλίδεη φηη ην « ην ζέακα ήηαλ θνβεξφ θαη καο έθαλε λα 
ληξεπφκαζηε γηα ηελ θαηάληηα καο » ( θαηάζεζηο ππ‟ αξ. 79 ). Δλ φςεη 
ηεο ζιηβεξφο ηαχηεο πξαγκαηηθφηεηαο νη κελ ηαηξνί εθπγάδεπζαλ ηνπο 
ηξαπκαηίαο ή θαηεζθεχαζαλ ςεπδψο ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηφο ησλ, 
.ίλα απνθχγνπλ νχηνη ηαο ελ ζπλερεία βεβαίαο θαθνπνηήζεηο ησλ, νη δε 
ηξαπκαηίαη απέθεπγαλ λα κεηαβνχλ εηο Ννζνθνκεία ή Κιηληθάο. 
 
Καη νχησ ηελ εληξνπήλ, πεξί εο ε αλσηέξσ θαηάζεζηο, δηεδέρζε ν 
θφβνο ησλ αζζελψλ θαη ε εθ ησλ Ναψλ ηεο Τγείαο απνκάθξπλζίο ησλ! 
Γείγκα θαη ηνχην ηεο πνιηηηζηηθήο εμειίμεσο κηαο επνρήο. Πνία φκσο 
ήην ε εμέιημηο ησλ γεγνλφησλ θαηά ηελ εκέξαλ ηαχηελ ππν άπνςηλ 
ππεπζχλνπ αληηκεησπίζεψο ησλ. Πεξί ψξαλ 11.00 πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχζθεςηο εηο ην γξαθείνλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, παξηζηακέλσλ ησλ 
Αληηπξνέδξσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ησλ Τπνπξγψλ 
Παηδείαο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ηνπ Τθππνπξγνχ παξά ησ 
Πξσζππνπξγψ θαη ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο. 
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Μεηά 10ιεπηνλ πξνζέξρεηαη εηο ηελ ζχζθεςηλ θαη ν Πξφεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. Καη θαηά ηελ ζχζθεςηλ ηαχηελ απνθαζίδεηαη θαζ‟ α 
ππεπζχλσο ππν ηφηε Κπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ ππνζηεξίδεηαη θαη 
θαηαηίζεηαη, φηη επ‟ νπδελί ιφγσ ζα ερξεζηκνπνηνχλην φπια, αλ 
πξεβάιιεην αληίδξαζηο θαη κφλνλ ελ εζράηε αλάγθε ζα επεηξέπεην ε 
ρξήζηο δαθξπγφλσλ, απαγνξεπκέλεο φκσο ηεο ξίςεσο ηνχησλ εληφο 
ηνπ Πνιπηερλείνπ. Ζ δηα ησλ γεγνλφησλ φκσο αλαθαλείζα αθνινχζσο 
πξαγκαηηθφηεο παξνπζηάδεηαη άληηθξπο αληίζεηνο ησλ εθηεζέλησλ 
ζεσξεηηθψλ εμνξθηζκψλ, δηφηη ηζρπξνί ζηξαηησηηθνί δπλάκεηο 
εθιήζεζαλ, ρξήζηο φπισλ εγέλεην θαη αιεζήο βνκβαξδηζκφο δηα 
δαθξπγφλσλ ησλ εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ έιαβε ρψξαλ. Καη εηο ην 
αλάθππηαλ εχινγνλ, εθ ησλ αλσηέξσ εξψηεκα δίδεηαη ε αθφινπζνο – 
ππν ηνπ ηφηε Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο – απάληεζηο: « Αη ππάξρνπζαη 
αζηπλνκηθνί δπλάκεηο,, παξά ηελ ελίζρπζηλ ηεο Υσξνθπιαθήο, δελ 
εδχλαην λα αληαπνθξηζνχλ δηα ηελ απνθαηάζηαζηλ ηεο Σάμεσο. 
 
Δλεκεξψζε ζρεηηθψο ην γξαθείνλ ηνπ Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο ( 
ηαμίαξρνο Παξαζθεπάο Ησαλλίδεο ), φζηηο κεη‟ νιίγνλ θαη πεξί ψξαλ 
23.15 κνη αλεθνίλσζε ηειεθσληθψο φηη απεθαζίζζε ππν ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Γεκνθξαηίαο ε ελίζρπζηο ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ππν ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ήηνη δηα ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αξκάησλ κάρεο, άηηλα 
δηα ηεο εληππσζηαθήο εκθαλίζεσο ησλ θαη κφλνλ εηο ηνλ ρψξνλ ηνπ 
Πνιπηερλείνπ, ζα εμελάγθαδνλ ςπρνινγηθψο ηνπο εληφο επξηζθνκέλνπο 
λα εγθαηαιείςνπλ ηαο αίζνπζαο θαη ην πξναχιηνλ ηνπ Δ Μ Π » (νξάηε θαηάζεζηλ 
αλσηέξσ). Καη νχησ ε εηο αδπλακίαλ επξηζθνκέλε Αζηπλνκία δελ ζπλεηδεηνπνηεί ε 
ηδία ηελ αλάγθελ ηεο εληζρχζεσο ηεο, αιιά ηεο εκπλέεηαη άλσζελ θαη δηαηάζζεηαη 
λα δηαβηβάζε ην έγγξαθνλ ίλα πιεξσζή ν ηχπνο ηνπ λφκνπ, δηφηη – σο 
επηιέγεη εηο ηελ θαηάζεζίλ ηνπ ν ηφηε Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο –  «είρελ 
απεθαζηζζή πξν πνιινχ ε επέκβαζηο ηνπ ηξαηνχ θαη ηα άξκαηα, 
φηε εγψ ππέγξαθα ήζαλ έηνηκα, ή θαη εθηλνχλην» (νξάηε θαηάζεζηλ) θαη 
πξνο ηελ άπνςηλ ηαχηελ πιήξσο ζηνηρείηαη θαη ε ππν ηνπ ηφηε Αξρεγνχ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ ιακβαλνκέλε ζέζηο έλαληη ησλ γεγνλφησλ (νξάηε 
θαηάζεζηλ). 
 
Δχγισηηνη θαη αιεζψο απνθαιππηηθνί δηα ηελ έξεπλαλ αη πξνεθηεζείζαη 
ινγηθνί θαη πξαγκαηηθνί αληηζέζεηο! Yπνβάιιεη πξάγκαηη, θαηά δηαηαγήλ 
ηνπ Αξρεγνχ, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο ηελ 23.30 ψξαλ ην ππ‟ 
αξηζκφλ Β 34258 Φ0025 / 16 -11 – 1973 έγγξαθνλ ηνπ πξνο ηελ Α  Γ 
Δ Ν πξνο παξνρήλ αλαιφγνπ εληζρχζεσο, ζπκθψλσο ησ ππ‟ αξηζ. 341 
θαλνληζκψ «πεξί ηεο ελ πφιεζη θαη θξνπξίνηο ππεξεζίαο ησλ 
ζηξαηεπκάησλ (Β. Γ. απν 4-9-1949)». 
Καη ε πξνο ςπρνινγηθφλ εθθνβηζκφλ απνβιέπνπζα αλάινγνο αχηε 
ελίζρπζηο ην κελ δηέηξεμαλ φια ηα απφ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 
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κέρξη ηνπ  Γ Α ηεξαξρηθψο αλψηεξα ζηξαηησηηθά θιηκάθηα, ην δε 
πεξηειάκβαλε ηαο αθνινχζνπο ζηξαηησηηθάο δπλάκεηο: α) Μίαλ δηινρίαλ 
ηνπ 28νπ ζπληάγκαηνο, εδξεχνληνο ελ Υατδαξίσ κε 10-12 
ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ Κ Δ Β Ο 
Π.Ζθίλεζηο ησλ κνλάδσλ ηνχησλ πξνο ηα ζηξαηφπεδα: Απμεληίνπ, 
ηαζκνχ Λαξίζεο θαη 951 Λφρνπ Δ  Α δηεηάρζε ηελ 21.30 – 22.00 
ψξαλ.(Ο ηνηνχηνο ρξφλνο θηλήζεσο επηβεβαηνί ην αλσηέξσ θαηαηεζέλ ππν ηνπ 
ηφηε Αζηπλνκηθνχ Γηεπζπληνχ Αζελψλ ), β) Γπλάκεηο θαηαδξνκψλ θαη 
δε ηελ Γηνίθεζηλ ηνπ ζπληάγκαηνο Αιεμηπησηηζηψλ, 1ελ θαη 2αλ κνίξαλ 
Αιεμηπησηηζηψλ, ηκήκα ηεο ρνιήο Αιεμηπησηηζηψλ κεηά 
ηεζσξαθηζκέλσλ νκνίσο νρεκάησλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ. Ζ θίλεζηο 
ησλ ηκεκάησλ ηνχησλ δηεηάρζε πεξί ηελ 23.00 ψξαλ θαη γ) Οπιακνχο 
αξκάησλ κάρεο ηνπ Κ Δ Σ Ο,αλήθνληνο πηζαλψο εηο ηελ 30ελ Δ Μ Α. Ο 
ζπληνληζκφο θηλήζεσο ησλ δπλάκεσλ ηνχησλ αλήθελ εηο ηνλ Γηνηθεηήλ 
ηεο Α  Γ Δ Ν, φζηηο θαη ψξηζε πληαγκαηάξρελ σο επηθεθαιήο δηα ηελ 
επη ηφπνπ εθαξκνγήλ ησλ δηαηαγψλ ηνπ. Απνζηνιή ηνπ, σο αχηε 
πξνζδηνξίδεηαη ππν ηνπ ηφηε Αξρεγνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ήην ε ελ 
ζπλεξγαζία κεηά ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Αζηπλνκίαο απνθαηάζηαζηο ηεο 
ηάμεσο θαη ε εθθέλσζηο ηνπ Πνιπηερλείνπ. 
 
Ο ηξφπνο εθηειέζεσο ηεο απνζηνιήο ηαχηεο ελαπέθεηην εηο ηελ 
δηαθξηηηθήλ ηνπ επρέξεηαλ θαη‟ νξζήλ εθηίκεζηλ ηεο ελ αληηκεηψπηδε 
θαηαζηάζεσο, εληφο ησλ πιαηζίσλ πάληνηε ηνπ θπξίσο επηδησθνκέλνπ 
ςπρνινγηθνχ επεξεαζκνχ θαη ηεο κε ρξήζεσο φπισλ. Δβεβαηψζεζαλ 
πιήξσο ππν ηεο ελεξγεζείζεο εξεχλεο ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηεηνο 
απάλησλ ησλ επηθεθαιήο ησλ αλσηέξσ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ 
Αμησκαηηθψλ, σο θαη ηνπ ππφ ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Α  Γ Δ Ν νξηζζέληνο 
πληαγκαηάξρνπ σο ζπλδέζκνπ, κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αζηπλνκηθήο 
Γηεπζχλζεσο Αζελψλ (πεξί ησλ ζηνηρείσλ ηνχησλ θαη πάλησλ ησλ 
εθηεζέλησλ νξάηε θαηαζέζεηο ππ‟ αξίζ. 105, 110, 133 θαη 164 έσο θαη 
72, 76, 116 θαη 159). 
 
Δ ) ΑΒΒΑΣΟΝ, 
 
17 – 11 - 1973 
 
Οδεγνχκεζα ήδε ξαγδαίσο εηο ηελ ιχζηλ ηνπ δξάκαηνο. Πεξί ην 
κεζνλχθηηνλ ηεο Παξαζθεπήο, 16-11-73, αη κελ αζηπλνκηθνί δπλάκεηο 
έρνπλ απνθιείζεη ην νηθνδνκηθφλ ηεηξάγσλνλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Σν 
ηξηήκεξνλ ησλ ζπλερψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ν θάκαηνο έρνπλ 
ππεξθνξηίζεη κέρξηο εθξεθηηθφηεηαο ηελ ςπρνινγίαλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ εηο ηελ επηρείξεζηλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ. 
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Πεξί ηελ 01.30 ψξαλ ηνπ αββάηνπ, 17-11-73, ηα εθ ηεο Λεσθφξνπ 
Αιεμάλδξαο θαηεξρφκελα άξκαηα εζηάζκεπζαλ εηο ηελ πιαηείαλ 
Αηγχπηνπ, ελψ φγθνο δηαδεισηψλ επξίζθεην εηο ην χςνο ησλ πξν ηνπ Ο 
Σ Δ θηηζκάησλ θαη θαζ‟ φινλ ην πιάηνο ηεο Λεσθφξνπ Παηεζίσλ. 
Νεαξφο Αμησκαηηθφο αγλψζηνπ ηαπηφηεηνο, θαηειζψλ ελφο ησλ 
αξκάησλ κεηά ηνπ νπινπνιπβφινπ ηνπ, ηνπνζεηείηαη εηο ην κέζνλ ηεο 
Παηεζίσλ θαη πβξίδσλ ππξνβνιεί πξνο ηελ θαηεχζπλζηλ ησλ 
δηαδεισηψλ ( νξάηε θαηάζεζηλ ππ‟ αξηζκ. 49 ). Καη θαζ‟ φιελ φκσο ηελ 
εληφο ηεο πφιεσο δηαδξνκήλ ησλ αξκάησλ ξίπηνληαη ππξνβνιηζκνί εμ 
απηψλ. «Γηεπίζησζα κεη‟ εθπιήμεσο – θαηαζέηεη ν ηφηε Γηεπζπληήο ηεο 
Αζηπλνκίαο – φηη ηα άξκαηα ήζαλ νπρί 2 αιιά επάξηζκα. 
 
Μεξηθά ηνχησλ εθηλήζεζαλ επη ησλ πέξημ ηνπ Πνιπηερλείνπ νδψλ, 
έξξηπηνλ δε ξηπάο πνιπβφισλ. Σειηθψο παξεηάρζεζαλ πξν ηνπ 
Πνιπηερλείνπ κε αλεκκέλνπο ηνπο πξνβνιείο θαη ηα πνιπβφια 
εζηξακκέλα πξνο ην Πνιπηερλείνλ. Δξξίπηνλην παξ‟ απηψλ 
εθθνβηζηηθαί βνιαί. Δπιεζίαζα Αμησκαηηθφλ θαη ηνπ είπνλ φηη ν 
ππξνβνιηζκφο είλαη επηθίλδπλνο δηα ηνπο εηο ηαο παξπθάο ηνπ 
Λπθαβεηηνχ θαη ηνπ ιφθνπ ηξέθε θαηνηθνχληαο. Μνπ απάληεζε: 
«Μελ αλεζπρείο είλαη άζθαηξα». Ο ίδηνο φκσο αθνινχζσο επείζζε εθ 
ηεο απνθνπήο ειεθηξνθφξσλ ζπξκάησλ ησλ ηξφιετ, φηη ήζαλ 
έλζθαηξα! (νξάηε θαηάζεζίλ ηνπ ππ‟ αξηζ. 84). 
 
Σελ 01.45 ψξαλ ηα άξκαηα ελνχληαη εηο ηνλ πξν ηνπ Πνιπηερλείνπ 
ρψξνλ θαη αη κνλάδεο θαηαδξνκψλ ηνπνζεηνχληαη θαηαιιήισο. Οη 
ηζρπξνί πξνβνιείο ησλ αξκάησλ θαηαπγάδνπλ νιφθιεξνλ ηελ πεξηνρήλ 
ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη νη εληφο απηνχ εγθιεηζκέλνη αλαξηψληαη επη ησλ 
θηγθιηδσκάησλ θαη ρεηξνθξνηνχλ ηνπο ζηξαηηψηαο ξίπηνληεο δηάθνξα 
ζπλζήκαηα, φπσο «αδέιθηα καο θαληάξνη, είκαζηε άνπινη, κε καο 
ρηππάηε, θ.ά.». Καη άξρνληαη νη αγσληψδεηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 
Δθπξφζσπνη ησλ ζπνπδαζηψλ, κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 
απηψλ, πξνέξρνληαη πεξί ψξαλ 02.30 εηο ηελ θεληξηθήλ πχιελ ηνπ 
Πνιπηερλείνπ. 
 
Γεινχλ φηη απνδέρνληαη ηελ άκεζνλ θαη εηξεληθήλ εθθέλσζηλ, ππν ηελ 
εγγχεζηλ φκσο θαη παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο Δθθιεζίαο, ηεο 
Γηθαηνζχλεο, ησλ θαζεγεηψλ ησλ, ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη 
ηνπ ηχπνπ. Πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηελ κεηά βεβαηφηεηαο 
αλακελνκέλελ θαθνπνίεζηλ θαη επηδεηνχλ λα ζσζνχλ. Οη φξνη ησλ φκσο 
απνξξίπηνληαη θαη αθνινπζεί εκίσξνλ πεξίπνπ εθλεπξηζκνχ, απεηιψλ, 
αγσλίαο, θφβνπ θαη απνγνεηεχζεσλ. Καηά ηνλ ίδηνλ ρξφλνλ εηο ηνλ πξν 
ηνπ Πνιπηερλείνπ ρψξνλ, έκπξνζζελ ηνπ μελνδνρείνπ ΑΚΡΟΠΟΛ, 
επξίζθνλην ν Τπνζηξάηεγνο Γηνηθεηήο ηεο ΓΑ, ν Γεληθφο Γξακκαηεχο 
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ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ν Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο 
Αζελψλ. Οπδείο φκσο εθπξφζσπνο ηεο πλεπκαηηθήο εγεζίαο ηνπ ηφπνπ 
είλαη παξψλ. 
 
Καη νη εγθιεηζκέλνη, αηαθηήζαληεο έζησ, λένη αηζζάλνληαη αλαζθαιείο, 
δηφηη πάληαο ηνπο εθηεζέληαο ζεσξνχλ δηψθηαο θαη αληηπάινπο ησλ. 
Ήην αλάγθε επνκέλσο νίθνζελ λα ιεθζή παλ κέηξνλ δηαζθαιίζεσο ηεο 
εηξεληθήο θαη αλαίκαθηνπ εμφδνπ. Πέξαλ φκσο θαη αλεμαξηήησο 
νηαζδήπνηε πνιηηηθήο, εζηθήο θαη θνηλσληθήο δενληνινγίαο σο εθ ηεο 
θχζεσο ησλ εθδειψζεσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο λέσλ εηο ηαχηαο, 
επεβάιιεην λα ηεξεζνχλ απαξεγθιίησο ηα λφκηκα. Καη ήζαλ ηαχηα ηα 
ππφ ηνπ Ν. Γ. 794 / 1971 θαη ηνπ Β. Γ. 269 /1972 πξνζδηνξηδφκελα : 
δηάιπζηο ηεο παξαλφκνπ ή εμειζνχζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο δεκνζίαο 
ζπλαζξνίζεσο ππν ηεο Αζηπλνκίαο δηα ηεο ρξήζεσο φισλ ησλ 
-θαη‟ εθηίκεζηλ ηεο θαηαζηάζεσο- πξνζθνξψλ πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ 
κέζσλ, παξνπζία φκσοθαη κεηά γλψκελ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 
Γηνηθεηηθήο θαη Γηθαζηηθήο Αξρήο ήηνη ηνπ Ννκάξρνπ θαη Δηζαγγειέσο 
Πξσηνδηθψλ. Καη ηα λφκηκα ηαχηα δελ εηεξήζεζαλ. Γη‟ ν θαη θαη επί ηνπ 
ζεκείνπ ηνχηνπ εδεηήζεζαλ ζαθείο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ έρνληα ηελ 
θαηά λφκνλ επζχλελ ηεο αληηκεησπίζεσο ησλ γεγνλφησλ ηφηε, 
Αζηπλνκηθφλ Γηεπζπληήλ Αζελψλ, φζηηο θαη θαηέζεζελ ηα αθφινπζα: 
 
«Δπηθεηκέλεο ηεο ελεξγείαο καο πξνο εθθέλσζηλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, 
εηεζάκελ δηα ηνπ αζπξκάηνπ ηελ απνζηνιήλ επηηφπνπ ηνπ Δηζαγγειέσο 
θαη ηνπ Ννκάξρνπ. Έιαβα κεη‟ νιίγνλ ηελ απάληεζηλ ηνπ Κνπ Αξρεγνχ, 
φηη νχηνη δελ αλεπξίζθνληαη θαη φηη νθείισ λα ελεξγήζσ άλεπ ηεο 
παξνπζίαο απηψλ. Σνχην αλέθεξα θαη εηο ηνλ παξηζηάκελνλ Γεληθφλ 
Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο θ. Υαξάιακπνλ 
Παπαδφπνπινλ, ν νπνίνο πξνθνξηθψο κνπ έδσζε ηελ εληνιήλ λα 
ελεξγήζσ “αλεπ ηεο παξνπζίαο ησλ εηξεκέλσλ”. 
 
Πιήξσο φκσο εβεβαηψζε φηη ν Δηζαγγειεχο απφ ελσξίο επξίζθεην εηο 
ηνπο ηφπνπο ησλ επεηζνδίσλ θαη εηο ηελ Αζηπλνκηθήλ Γηεχζπλζηλ θαη 
εηδηθψο εξσηεζείο ππήξμελ αλελδνηάζησο θαη απεξηθξάζησο αληίζεηνο 
πξνο πάζαλ ζθέςηλ παξαβηάζεσο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ (νξάηε 
ζπκπιεξσκαηηθήλ θαηάζεζηλ Γαζθαινπνχινπ). Αη εληεχζελ 
πξνθχπηνπζαη δηαπηζηψζεηο θαη ε θαηά ηελ αληηκεηψπηζηλ ησλ 
δηαδεισηψλ ελ ησ Τπνπξγείσ Γεκνζίαο Σάμεσο εθαξκνζζείζα ηαθηηθή, 
σο αλσηέξσ αχηε ιεπηνκεξψο εμεηέζε, θαηαδεηθλχνπλ ζαθψο ηαο 
πνιιαπιάο παξαβηάζεηο ηνπ Νφκνπ θαη ην θαηά ηελ αληηκεηψπηζηλ ησλ 
γεγνλφησλ θξαηήζαλ πλεχκα απηνζρεδηαζκνχ θαη απζαηξεζίαο. 
 
Γηφηη ν λφκνο είλαη ζαθήο θαη ε απαηηνπκέλε ππ‟ απηνχ παξνπζία ηνπ 
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Ννκάξρνπ θαη ηνπ Δηζαγγειέσο δελ είλαη ζηνηρείνλ δηαθνζκεηηθφλ, αιι‟ 
ελέρεη ζεκαζίαλ νπζηαζηηθήλ, εθ‟ φζνλ « κεηά γλψκελ απηψλ » 
δηαηάζζεηαη ε δηάιπζηο ηεο ζπλαζξνίζεσο. Καη δελ δχλαηαη λα 
ππνζηεξηρζή φηη ζπλέηξεραλ πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. γ ηνπ αξζξ. κφλνπ 
Β. Γ. 269 /72, ήηνη φηη επξφθεηην πεξί πεξηζηάζεσο θαηεπεηγνχζεο θαη 
παξίζηαην άκεζνο θίλδπλνο δηαζαιεχζεσο ηεο ηάμεσο, θαζ‟ αο 
επηηξέπεηαη ε ελ απνπζία ησλ αλσηέξσ εθπξνζψπσλ ηεο Γηνηθήζεσο 
θαη ηεο Γηθαηνζχλεο ελέξγεηα. Γηφηη ην ηξηήκεξνλ ησλ γεγνλφησλ 
αθαηξεί εμ απηψλ πάζαλ έλλνηαλ θαηεπείγνληνο, ηνχζ‟ φπεξ θαη 
θαηελνήζε ππν ησλ ππεπζχλσλ, δη‟ ν θαη εθιήζε αξρηθψο ν 
Δηζαγγειεχο θαη ήην δεδνκέλε, γλσζηή ζε ηνηο πάζηλ, ε θαηά ηελ 
δηαδξνκήλ ηαχηελ παξνπζία Δηζαγγειέσο. 
 
Απνδεηθλχεηαη ηνχην εθ ησλ εθηεζέλησλ θαη πηζηνπνηείηαη εθ ησλ 
αληαιιαγέλησλ ζεκάησλ κεηά ηνπ θέληξνπ ακέζνπ δξάζεσο ηεο 
Αζηπλνκηθήο Γηεπζχλζεσο Αζελψλ, θαζ‟ α πεξί ψξαλ 02.30 ηεο 17-11- 
73 επξίζθεην εηο ηη ζεκείνλ ηνπ γχξσζελ ρψξνπ Αληηεηζαγγειεχο 
Πξσηνδηθψλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Δηζαγγειέσο. Δηο ηα εθηεζέληα 
πξνζζεηένλ εηζέηη φηη ε δνζείζα εληνιή πξνο ηνλ Γηεπζπληήλ ηεο 
Αζηπλνκίαο παξά ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο Πφιεσλ θαη ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο είλαη παξάλνκνο θαη 
εληεχζελ δελ θαιχπηεη απηφλ, δηφηη θαηά ηελ ξεηήλ επηηαγήλ ηεο παξ. 
δ΄ ηεο σο είξεηαη δηαηάμεσο ε κεηά ρξήζεσο ησλ φπισλ, έζησ θαη πξνο 
εθθνβηζκφλ, δηάιπζηο ζπλαζξνίζεσλ επηθηλδχλσλ δηα ηελ δσήλ θαη 
ζσκαηηθήλ αθεξαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εηο ηαχηαο, επηρεηξείηαη 
πάληνηε θαη κφλνλ παξνπζία θαη κεηά γλψκελ ηνπ Ννκάξρνπ θαη ηνπ 
Δηζαγγειέσο, κε παξερνκέλεο εληαχζα ηεο επρέξεηαο σο θαηά ηελ παξ. 
γ΄ ηεο άλεπ απηψλ ελεξγείαο! 
 
Σαχηα, φκσο πάληα πξνυπέζεηνλ εηιηθξίλεηαλ πξνζέζεσλ, κεηά 
ζπλέζεσο, ςπρξαηκίαο θαη ππεπζπλφηεηαο εθδεινπκέλσλ. Καη 
δπζηπρψο δελ ζπλέηξεμαλ αη ζηνηρεηψδεηο αχηαη πξνυπνζέζεηο αιιά ην 
φινλ πξφβιεκα αληηκεησπίζζε ππν κνξθήλ ζηξαηησηηθήο επηρεηξήζεσο, 
αη θξηζηκψηεξαη θάζεηο ηεο νπνίαο εθηπιίζζνληαη ελ απνπζία, σο κε 
έδεη, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο θαη βεβαίσο 
νπ κφλνλ άλεπ γλψκεο απηψλ, αιιά θαη παξά ηελ ξεηψο εθθξαζζείζαλ 
αληίζεηνλ γλψκε ηνπ Δηζαγγειέσο δηα ηνλ ζεβαζκφλ ηνπ 
παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ. Ο επηθεθαιήο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ 
Αμησκαηηθφο, αληί λα πξνζθέξε ηελ βνήζεηάλ ηνπ εηο ηνλ έρνληα ηελ 
επζχλελ ηεο φιεο ελεξγείαο Γηεπζπληήλ ηεο Αζηπλνκίαο Αζελψλ, ηνλ 
θαηαξγεί θαη ελεξγεί απηνβνχισο. 
 
Έθηνηε ε Αζηπλνκία δελ έρεη ηελ πξσηνβνπιίαλ ησλ θηλήζεσλ, αιι‟ 
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αθνινπζεί θαη αη πξνβιέπνπζαη θαη ξπζκίδνπζαη ην πξφβιεκα ηεο 
ζπλεξγαζίαο ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ δηαηάμεηο ηεο 
θεηκέλεο λνκνζεζίαο αγλννχληαη θαη παξαβηάδνληαη. Γηφηη θαηά ηαο παξ. 
121 θαη 128 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ελ πφιεζηλ Τπεξεζίαο ησλ 
ηξαηεπκάησλ, ηα κελ ζηξαηεχκαηα ηίζεληαη ππν ηαο δηαηαγάο ή εηο ηελ 
δηάζεζηλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεκνζίαο Αζθαιείαο ή ηνπ Γηνηθεηνχ 
Υσξνθπιαθήο, έρνληνο πιήξε ηεο επζχλελ απέλαληη ηεο Γηνηθεηηθήο 
Αξρήο δηα ηελ ιήςηλ πάλησλ ησλ ελδεηθλπνκέλσλ κέηξσλ πξνο 
ηήξεζηλ ηεο ηάμεσο θαη πξφιεςηλ ησλ ηαξαρψλ, ε εθηίκεζηο δε ηεο 
αλάγθεο πξνζθπγήο εηο ηελ ρξήζηλ ησλ φπισλ παξά ησλ πξνο ηήξεζηλ 
ηεο δεκνζίαο ηάμεσο πξνζεπηθαινπκέλσλ ζηξαηεπκάησλ θαη ε 
πξσηνβνπιία ηεο ηνηαχηεο ελφπινπ επεκβάζεσο, αλήθεη εηο ηελ 
Γηνηθεηηθήλ Αξρήλ, αληηπξφζσπνο ηεο νπνίαο κεηαβαίλεη εηο ηνλ ηφπνλ 
ηεο ζπγθεληξψζεσο. 
 
Καη απνηέιεζκα ηεο απζαηξεζίαο ηαχηεο ππήξμελ ε αλαζηάησζηο, ε 
ζχγρπζηο, ε αλσκαιία θαη ε εκθαλήο παξαλνκία, σο ην ζνβαξψο ππν 
ηεο εξεχλεο πηζαλνινγεζέλ φηη πληαγκαηάξρεο ηνπ ηξαηνχ 
εμεηέιεζε ελ ςπρξψ λένλ ειηθίαο 17 εηψλ έκπξνζζελ ηνπ Πνιπηερλείνπ 
(νξάηε θαηαζέζεηο ππ‟ αξηζ. 99 θαη 242 έλζα θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηνο 
ηνπ πληαγκαηάξρνπ απηνχ). 
 
Σελ 02.43 ψξαλ ηάζζεηαη κηθξά, ίζσο 15ιεπηνο πξνζεζκία εηο ηνπο 
ζπνπδαζηάο δηα λα εμέιζνπλ. Μεξηθνί εθ ησλ εγθιείζησλ ήξρηζαλ λα 
απαζθαιίδνπλ ηελ είζνδνλ θαη ηειηθψο ην επέηπραλ. Δδπζρεξαίλεην 
φκσο ε έμνδνο δηφηη φπηζζελ ηεο πχιεο είρελ ηνπνζεηεζή θαη επξίζθεην 
απηνθίλεηνλ Μεξζεληέο. Καη ελψ ε κελ πξφζεζηο ησλ εγθιείζησλ πξνο 
έμνδνλ είρε θαηαζηή εκθαλήο, πξνζπάζεηα δε, θαηεβάιιεην δηα ηελ 
απνκάθξπλζηλ ηνπ θξάζζνληαο ηελ πχιελ απηνθηλήηνπ, αλππφκνλνο 
Ίιαξρνο, απηφζη ηζηάκελνο απψιεζε ηελ ςπρξαηκίαλ ηνπ θαη ελ νξγή 
αλεθψλεζελ : «Σζνγιάληα ξεδηιεχεηε ην ζηξάηεπκα….» θαη ακέζσο 
έδσζε ηελ δηαηαγήλ ηεο εηζφδνπ (νξάηε θαηάζεζηλ ηνπ ηφηε Γηεπζπληνχ 
ηεο Αζηπλνκίαο - ππ‟ αξηζ. 84). 
 
Σν άξκα εθηλήζε κεηά δπλάκεσο, ζπλεθιφληζε ηελ πχιελ, θαηέζηξεςε 
ηνπο καξκάξηλνπο θίνλαο ηεο εηζφδνπ, ζπλέηξηςε θαη θαηέξξηςε ηελ 
εμψζπξαλ θαη αθνινχζσο θπξηνιεθηηθψο ηζνπέδσζελ ην πξνεθηεζέλ 
απηνθίλεηνλ, εηζειζφλ εηο βάζνο 10 πεξίπνπ κέηξσλ εληφο ηνπ 
πξναπιίνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Γεκνζηνγξάθνο, επί ελφο ησλ θηφλσλ 
επξηζθφκελνο, θαηεθξεκλίζζε κεη‟ απηνχ εηο ην έδαθνο, ηξαπκαηηζζείο 
ειαθξψο (θαηάζεζηο ππ‟ αξηζ. 172), λεαξφο ζπνπδαζηήο επί ησλ 
θηγθιηδσκάησλ ηεο πχιεο ηζηάκελνο εθηηλάζζεηαη, άγλσζηνλ πνπ ελψ 
ζηδεξνχλ αληηθείκελνλ ζπλζιίβεη ηνπο πφδαο λεαξάο ζπνπδάζηξηαο 
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(θαηάζεζηο ππ‟ αξηζ. 83). Καη εηο ην αγσληψδεο εξψηεκα πεξί ηνπ εάλ 
ζπλεζιίβεζαλ ή εηξαπκαηίζζεζαλ άλζξσπνη εθ ηεο εηζφδνπ ηνπ 
άξκαηνο δηάθνξα θαη αληίζεηα πξνέθπςαλ εθ ηεο εξεχλεο ζηνηρεία. 
 
Οη παξηζηάκελνη ηφηε επηθεθαιήο ησλ δπλάκεσλ, ζηξαηησηηθψλ θαη 
αζηπλνκηθψλ, αξλεηηθήλ, κεηά θαηεγνξεκαηηθφηεηνο κάιηζηα, δίδνπλ 
εηο ην εξψηεκα ηνχην απάληεζηλ (νξάηε θαηαζέζεηο), έηεξνο φκσο 
απηφπηεο, δεκνζηνγξάθνο απηφο, θαηαζέηεη ηα εμήο: «Πξνζπνηνχκελνο 
ηνλ αδηάθνξνλ ξψηεζα έλαλ αζηπλνκηθφλ: Ση έγηλε; Παηήζακε 
πνιινχο; Μνπ απάληεζε: Γελ βαξηέζαη κφλνλ δπν – ηξεηο αιήηεο». 
 
Καη εηο έηεξνλ ζεκείνλ ηεο θαηαζέζεσο ηνπ πξνζζέηεη: «Καζψο 
πξνρσξνχζα ζαζηηζκέλνο, ιίγν έιεηςε λα ζθνληάςσ πάλσ ζε έλα ζψκα 
πνπ ήηαλ πεζκέλν δίπια απφ ηελ Μεξζεληέο. Γχν κέηξα πην πέξα ήηαλ 
πεζκέλνο άιινο έλαο θνηηεηήο» (Καηάζεζηο ππ‟ αξηζκ. 218 θαη 81 θαη 
82). Αη ηειεπηαίνη αχηαη θαηαζέζεηο έρνπλ βεβαίσο ππέξ απηψλ ηελ 
ινγηθφηεηα ησλ πξαγκάησλ, φηαλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ, φηη ην άξκα εθηλήζε 
αηθβηδίσο θαη κεηά δπλάκεσο, θαζ‟ νλ ρξφλνλ ζπλερίδνληα αη 
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη πιήζνο ζπνπδαζηψλ επξίζθνλην επί ησλ 
θηγιηδσκάησλ ή φπηζζελ απηψλ θαη ελ επαθή ζρεδφλ πξνο ηελ πχιελ. 
Παξακέλεη, φκσο, κφλνλ ιίαλ πηζάλε θαη αλεπηβεβαίσηνο. 
 
Οκάο Αμησκαηηθψλ θαη άλδξεο ηεο δπλάκεσο θαηαδξνκψλ, 
αθνινπζνχληεο ην άξκα εηζέξρνληαη εηο ην Πνιπηερλείνλ 
ππξνβνινχληεο. Έληξνκνη θαη εκβξφληεηνη νη ζπνπδαζηαί θπξηεχνληαη 
απφ ηελ ελψπηνλ ηνπ εζράηνπ θηλδχλνπ θνβέξαλ αγσλίαλ. Καη άξρεηαη 
αθνινχζσο ε έμνδνο. Οη εγγχο ηεο θαηαθξεκλεζζείζεο πχιεο 
επξηζθφκελνη εμέξρνληαη πξψηνη. Οη πεξηζζφηεξνη, φκσο, πεδνχλ εθ ησλ 
παξαζχξσλ θαη ησλ θηγθιηδσκάησλ. Τπφ ηελ πίζελ πιήζνπο αλζξψπσλ 
θαηαξξίπηεηαη ηκήκα ησλ πξνο ηελ νδφλ ηνπξλάξα θηγιηδσκάησλ. Καη 
δηα ηνπ δεκηνπξγεζέληνο αλνίγκαηνο εμέξρνληαη νη ζπνπδαζηαί θαηά 
κάδαο. Καηεπζχλνληαη πξνο φια ηα ζεκεία, απνκαθξπλφκελνη. Νένλ, 
φκσο, δη‟ απηνχο αξρίδεη καξηχξηνλ. Όβξεηο θαη‟ απηψλ εθηνμεχνληαη θαη 
θαηαδησθφκελνη βαλαχζσο θαθνπνηνχληαη. 
 
Πνιινί εθ ησλ θαησηέξσλ Αζηπλνκηθψλ Τπαιιήισλ, σο εηνλίζζε ήδε, 
είρνλ απνιέζεη ηελ ςπρξαηκίαλ ησλ. Δηο κάηελ νη Αξρεγφο θαη 
Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο δηαηάζζνπλ λα κελ πξνβαίλνπλ εηο βηαίαο 
εθδειψζεηο θαηά ησλ εμεξρφκελσλ. Πνιινί Αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηαη 
παξεκβαίλνπλ πξνο πξνζηαζίαλ ησλ θνηηεηψλ. Καη ππήξμε πεγαία θαη 
βαζεία ε επγλσκνζχλε πνιιψλ εμ απηψλ πξνο ηνπο αγλψζηνπο 
ζσηήξαο ησλ, σο εηο ηαο θαηαζέζεηο ησλ ηνπο απνθαινχλ κε 
ζπγθίλεζηλ. Έκπξνζζελ κε ηελ πχιε ηνπ Πνιπηερλείνπ δεκηνπξγείηαη 
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δηάδξνκνο ππφ ησλ ζηξαηησηψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηέξρνληαη νη 
εμεξρφκελνη, θαηεπζπλφκελνη πξνο ηελ νδφλ Σνζίηζα, εληφο δε ηνπ 
Πνιπηερλείνπ βνεζνχλ, πξνζηαηεχνπλ θαη εηο ηνπο ψκνπο ησλ πνιινχο 
αδπλάηνπο θξαηνχλ δηα λα δπλεζνχλ λα ππεξπεδήζνπλ ην πςειφλ 
θηγθιίδσκα. Καη επεηζφδηα κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ 
ιακβάλνπλ ρψξαλ ελ ηε πξνζπάζεηα ησλ πξψησλ λα πξνζηαηεχζνπλ 
ηνπο θνηηεηάο απφ ην δησθηηθφλ κέλνο ησλ άιισλ. Απνκαθξπλφκελνη, 
φκσο, ηνπ Πνιπηερλείνπ αγσληψδεηο ηνπο αλακέλνπλ εθπιήμεηο. Απφ 
παληνχ ηνπο θαηαδηψθνπλ θαη ηνπο θηππνχλ. Δηο ηελ γσλίαλ ησλ νδψλ 
Σνζίηζα θαη Μπνπκπνπιίλαο άλδξεο ηεο ΚΤΠ ελ πνιηηηθή πεξηβνιή ηνπο 
θηππνχλ αλειεψο θαη ππξνβνινχλ θαη‟ απηψλ (θαηαζέζεηο ππ‟ αξηζκ. 
84α θαη 225), ελψ εηο ηελ ηαξάηζαλ ελφο ησλ απηφζη θηηξίσλ έρνπλ 
εγθαηαζηήζεη ππξνβφινλ (θαηάζεζηο ππ‟ αξηζκ. 199). 
 
Δηο ηελ ζπκβνιήλ ησλ νδψλ Παηεζίσλ θαη ηνπξλάξα άλδξεο ελ 
πνιηηηθή πεξηβνιή, θξαδαίλνληεο ξφπαια, εμήιζνλ απφ νκάδα απηφζη 
επξηζθνκέλσλ αζηπλνκηθψλ θαη εθαθνπνίεζαλ ζεβάζκηνλ θαζεγεηήλ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηελ ζχδπγνλ ηνπ θαη λεαξφλ ζπνπδαζηήλ δηφηη 
εμήξρνλην ηνπ Πνιπηερλείνπ, έλζα ν Καζεγεηήο – ηαηξφο θαη ε ζχδπγνο 
ηνπ είρνλ κεηαβή πξνο εθπιήξσζηλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ θαη ηαηξηθνχ ησλ 
θαζήθνληνο. Καη νη ξνπαινθφξνη νχηνη ήζαλ άλδξεο ηεο ΔΑ ελ 
πνιηηηθή πεξηβνιή (νξάηε θαηαζέζεηο ππ‟ αξηζκ. 30, αιιά θαη ηνπ ηφηε 
Γηεπζπληνχ ηεο Αζηπλνκίαο πεξί ηνπ ξφινπ ησλ αλδξψλ ηεο ΔΑ 
γεληθφηεξσλ θαηά ηα επηζφδεηα ηεο επηαεηίαο θαη εηδηθφηεξνλ εηο ηνλ 
Πνιπηερλείνλ). Δηο ηαο ηαξάηζαο ησλ γχξσ θηηξίσλ επηζεκαίλνληαη 
ειεχζεξνη ζθνπεπηαί ππφ ηνπ ηδίνπ Γηεπζπληνχ ηεο Αζηπλνκίαο λα 
επηηεινχλ ην θνληθφλ έξγσλ ησλ (ζηνηρείνλ πξνθχπηνλ έθησλ 
καγλεηνηαηληψλ θαη θαηάζ. Τπ‟ αξηζκ. 31), ελψ νκάδεο αλεχζπλσλ θαη 
αλσλχκσλ «ηξακπνχθσλ» θαη επηθπλδχλσλ ηξσθηηθψλ ηεο γαιήλεο 
ηνπ ηφπνπ εθδειψλνπλ ην εγθιεκαηηθφλ κέλνο ησλ θαηά ησλ αηπρψλ 
ζπνπδαζηψλ πνπ θαηά κάδαο εμέξρνληαη ηνπ Πνιπηερλείνπ. 
 
Καη εηο ην παλδαηκφληνλ ηνχην ηεο εμφδνπ ησλ θσλψλ, ησλ θξαπγψλ, 
ησλ νηκσγψλ, ησλ θαηαδηψμεσλ θαη ησλ ππξνβνιηζκψλ έπεζαλ νη 
πεξηζζφηεξνη εθ ηνπ πιήζνπο ησλ ηξαπκαηηψλ ησλ αηκαηεξψλ απηψλ 
γεγνλφησλ. Δηδηθψο δένλ εληαχζα λα ζεκεησζή φηη πνιιά εθ ησλ 
ξηθζέλησλ βιεκάησλ ήζαλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ εθξεθηηθψλ ηνηνχησλ 
ληνπκ – ληνπκ (θαηάζ. Τπα‟ αξηζκ. 122). Σε εληνιή ηνπ Αξρεγνχ ηεο 
Αζηπλνκίαο Πφιεσλ ελεξγνχληαη αθνινχζσο ζπιιήςεηο «ησλ 
πξσηαηηίσλ θαη ππεπζχλσλ». Καη επεηδή ήην αδχλαηνλ λα 
επηζεκαλζνχλ νη πξσηαίπηνη θαη ππεχζπλνη νχηνη εηο ην πιήζνο ησλ 
εμεξρφκελσλ ζπλειήθζεζαλ 866 άηνκα θαη κεηήρζεζαλ αξκνδίσο! 
Σέινο ε φιε επηρείξεζηο ιήγεη γηα ηεο ελ άζκαζηλ απνρσξήζεσο 
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(θαηάζεζηο ππ‟ αξηζκ. 224 θαη 227). 
 
Μεηά ηηλαο ψξαο θπξήζζεηαη ν ζηξαηησηηθφο λφκνο θαη λένλ αλνίγεη 
θεθάιαηνλ δνινθνληψλ θαη αηκάησλ. Αζηπλνκηθνί ππξνβνινχλ ελ 
ςπρξψ αλχπνπηνπο δηαβάηαο, ελψ ηα επί ησλ θεληξηθψλ αξηεξίσλ ησλ 
Αζελψλ θηλνχκελα άξκαηα κάρεο ζθνξπίδνπλ ηνλ ζάλαηνλ. Οη επ‟ 
απηψλ ππξνβνιεηαί αζθνχληαη εηο ηελ ζθνπνβνιήλ επί θηλνπκέλσλ 
αλζξσπίλσλ ζηφρσλ. Ππξνβνινχληεο θαηά ηξφπνλ ζθιεξφλ θαη 
αλάγιεηνλ. Οη επί ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ, ηεο νδνχ Παηεζίσλ, 
εγθαηεζηεκέλνη ζηξαηηψηαη ππξνβνινχλ, πξνο πάζαλ θαηεχζπλζηλ θαη 
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ λεθξνί ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ ζπκάησλ ησλ 
(νξάηε θαησηέξσ εηδηθφλ θεθάιαηνλ). 
 
Νεαξφο Αλζππίιαξρνο, εηο ηα αλσηέξσ πεξηπνιίαο ησλ αξκάησλ 
ζπκκεηαζρψλ, εθφκπαδε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Αμησκαηηθψλ, 
δίνηη «πνιινχο εγάδσζε θαη κηα θνπέια ηελ έθνςε ζηε κέζε»! ηα 
ζηνηρεία ηαηφηεηνο ηνπ Αμησκαηηθνχ ηνχηνπ βεβαηνχληαη πιήξσο ππφ 
ηεο παξνχζεο εξεχλεο (θαηάζ. Τπ‟ αξηζκ. 241 θαη 242). Καη φκσο νη 
ππεχζπλνη, ηφηε, εγέηαη ηνπ ζηξαηεχκαηνο νπδέλ ήθνπζαλ θαη ηεζέληεο 
θαηά ηελ έξεπλαλ πξν ηεο ηξαγηθφηεηνο ησλ γεγνλφησλ εμέθξαζαλ ηελ 
έθπιεμηλ ησλ θαη ηελ νδχλελ ησλ. Γείγκα κηθξφλ ηεο θξαηνχζεο θαηά 
ηαο θνβέξαο εθείλνο ζηηγκάο θαηαζηάζεσο απζαηξεζίαο θαη 
αλεπζπλφηεηνο αληιείηαη εθ ηεο θαηαζέζεσο ηνπ Αζηπλνκηθνχ 
Γηεπζπληνχ Αζελψλ. 
 
Τπνζηεξίδνληαη νχησ ππ‟ απηνχ, πιελ άιισλ θαη ηα εμήο: «Σελ 19ελ 
ψξαλ ηεο Κπξηαθήο 18-11-1973 εθιήζελ εηο ηελ ΑΓΔΝ, ίλα κεηάζρσ 
ζπζθέςεσο. Με ζπλφδεπζελ ν Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο Καξαζαλάζεο. 
πλεγθεληξψζεκελ πεξί ηνπο 15 Αμησκαηηθνί Αζηπλνκίαο θαη ηξαηνχ. 
Παξεπξέζεζαλ θαη νη επηθεθαιήο ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, εθ ησλ 
δηαηεζέλησλ εηο ην Πνιπηερλείνλ. Σεο ζπζθέςεσο πξνήδξεπζελ ν 
ηξαηεγφο Μαπξνεηδήο. Πξν πάζεο ζπδεηήζεσο εγέξζελ θαη 
ζηεκαξηπξήζελ εληφλσο δηα ηνπο άζθνπνπο ππξνβνιηζκνχο, εηπψλ φηη 
είλαη απαξάδεθηνλ λα ππξνβνινχλ ηα ηαλθο ζην γάκν ηνπ Καξαγθηφδε 
θαη λα ζθνηψλεηαη ν θφζκνο. Ο ηξαηεγφο εζχκσζελ κε ηελ δηαηχπσζηλ 
κνπ θαη κε παξαηήξεζελ απζηεξά, πξνζζέζαο φηη δελ είλαη αιεζήο ν 
ηζρπξηζκφο κνπ θαη φηη έρεη δψζεη εληνιήλ θαη έρνπλ ζηακαηήζεη νη 
άζθνπνη ππξνβνιηζκνί. 
 
Σελ ζηηγκή εθείλελ εθνχζζε ξηπή ππξνβφινπ πιεζίνλ καο εηο ηελ 
πεξηνρή Πιάθαο. Σνλ εξψηεζα κε ζρεηηθήλ απζάδεηαλ «απηφ ηη είλαη 
ηξαηεγέ»;. Έγηλε σρξφο θαη δηέηαμελ άκεζνλ έξεπλαλ. Γηεπηζηψζε φηη 
είρελ ππξνβνιήζεη Αλζππνινραγφο. Δπείζζελ φηη άιια δηέηαζζελ ν 
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ηξαηεγφο θαη άιια επνίνπλ νη ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ»! 
 
Ωο απίζαλα εκθαλίδνληαη θαη είλαη ησ φληη απίζηεπηα, αιιά θαηά ηξφπνλ 
αλακθηζβήηεηνλ βεβαηνχληαη θαη πιήξσο απνδεηθλχνληαη! Ήζαλ πνιιά 
νκνίσο ηα ζχκαηα ηνπ αββάηνπ, 17-11-1973 θαη ηεο Κπξηαθήο 18-11- 
1973. Σν πιήζνο ησλ ιεθζεηζψλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ηα 
ζπιιεγέληα έγγξαθα ζηνηρεία παξέρνπλ ηελ πιήξε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ 
απφδεημηλ. Σαο ακέζσο επνκέλσο εκέξαο ζπλειήθζεζαλ ν Πξχηαληο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ Κσλζηαληίλνο Κνλνθάγνο θαη νη θαζεγεηαί: 
θνπιεθίδεο, Βέεο, Κνπκνχηζνο θαη αθειιαξίδεο, επί καθξφλ 
ζηεξεζέληεο ηεο ειεπζεξίαο ησλ εηο ηα θξαηεηήξηα ηεο ΔΑ θαη εηο 
καξηχξηα ππνβιεζέληεο. 
 
Αλεμαξηήησο ήδε ηεο εθηάζεσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεκηνγφλσλ 
απνηειεζκάησλ εθ ηεο εθηεζείζεο ζπκπεξηθνξάο ζηξαηησηηθψλ θαη 
αζηπλνκηθψλ, δένλ ηδηαηηέξσο ελ ησ ζεκείσ ηνχησ λα ηνληζζή φηη ν 
επηιεγείο θαη εθαξκνζζείο ηξφπνο ελεξγείαο ελ ηε εθηειέζεη ηεο 
εληνιήο νχηε ςπρνινγηθφλ εθθνβηζκφλ ζπληζηά, νχηε ζπαθνήλ εηο 
δνζείζεο, δήζελ, απζηεξφο δηαηαγάο δηα κε ππξνβνιηζκνχο ππνδεινί. 
Καη αλά κέζνλ ηνπ πιήζνπο ησλ αληηθάζεσλ, αληηζέζεσλ θαη 
παιηλσδψλ πεξί ηελ αληηκεηψπηζηλ ηνπ πξνβιήκαηνο αγσληψδεο, αιιά 
θαη ακείιηθηνλ νξζνχηαη εηο ηελ ςπρήλ παληφο – φληνο αλζξψπνπ – ην 
εξψηεκα: Πνία, ηέινο, πάλησλ, ήην ε ζέζηο ησλ ηφηε θξαηνχλησλ 
έλαληη ηεο εμεγέξζεσο ηνπ Πνιπηερλείνπ; Γηφηη ε πξφζεζηο ηεο 
ηθαλνπνηήζεσο ησλ θνηηεηηθψλ αηηεκάησλ, πεξί εο σκίινπλ, είλαη 
αληίζεηνο πξνο ηελ απαγφξεπζηλ ησλ θνηηεηηθψλ αξραηξεζηψλ ή ηηο 
επεθνινπζήζαζαλ απελή θαηαδίσμηλ. 
 
Ζ απαγφξεπζηο παληφο ππξνβνιηζκνχ, σο ζεσξεηηθή εληνιή, 
εκπθηεξίζζε δεηλψο απφ ην φξγηνλ ησλ ξηπηνκέλσλ βνιψλ. Ο ζεβαζκφο 
ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ, ππέξ νπ νη πάληεο εθφπηνλην, 
εμεπηειίζζε ππφ ηαο εξπχζηξηαο ηνπ παξαβηάζαληνο ηαο πχιαο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ άξκαηνο κάρεο. Ζ πεξί θηλήζεσο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ 
κφλνλ αξκάησλ δήζελ εληνιή ηνπ ηφηε παλίζρπξνπ Γηθηάηνξαο 
θαηεπλίγε εηο ηνλ νξπκαγδφλ ηνπ πιήζνπο ησλ θαηειζφλησλ εηο ην 
Πνιπηερλείνλ αξκάησλ. 
 
Ο επηδησθφκελνο δήζελ ςπρνινγηθφο επεξεαζκφο κεηεβιήζε εηο νηνλεί 
ζηξαηησηηθήλ επηρείξεζηλ εηο βάξνο άνπισλ, ε πξνζηαζία ησλ 
εμεξρφκελσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ζπνπδαζηψλ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηαο 
θαηαμηψζεηο, ηνπο πξνπειαθηζκνχο, ηνπο εμεπηειηζκνχο, ηαο 
θαθνπνηήζεηο θαη ην φξγηνλ ησλ ζπιιήςεσλ. Ο ζεβαζκφο ηεο 
απηνηέιεηαο ησλ Αλσηάησλ Πλεπκαηηθψλ Ηδξπκάησλ δηα ηεο 
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ζπιιεςεσο θαη ηνπ βαζαληζκνχ Αθαδεκαηθψλ Γηδαζθάισλ, ε 
δηαηπκπαληζζείζα, ηέινο, κε πνιιήλ απηαξέζθεηαλ, αλαίκαθηνο 
επηρείξεζηο θαηεθιχζζε απφ ην αίκα ησλ αζψσλ ζπκάησλ ηεο. Γηαηί 
ινηπφλ πάληα ηαχηα; Γηφηη ην ηφηε θαζεζηψο θαη αη φπηζζελ απηνχ 
θξππηφκελαη ηάζεηο επεδίσθαλ κφλνλ λα δηαηεξήζνπλ, αληί πάζεο 
ζπζίαο, ηελ εμνπζίαζλ νη κελ, ή λα επηβνχλ ηαχηεο νη δε θαη εκθαλψο 
εδηαθφξνπλ δηα ηελ ηχρελ ησλ θνηηεηψλ! Καη ηηο πηαίεη; Πάληεο αη 
εμαπνιχζαληεο ηαο δπλάκεηο απηάο ηνπ νιέζξνπ θαη εκπλεχζαληεο ηελ 
φιελ επηρείξεζηλ εκθαλείο ή αθαλείο δξάζηαη, πεξί σλ, φκσο, 
θαησηέξσ. 
 
ΗΗ. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ 
 
Α. ΝΔΚΡΟΗ: 
 
Βαξχο ππήξμελ ν θφξνο ηνπ αίκαηνο εηο λεθξνχο θαη ηξαπκαηίαο ν 
θαηαβιεζείο δηα ηελ θαηαζηνιήλ ηεο εμεγέξζεσο ηνπ Πνιπηερλείνπ. Καη 
ησλ κελ ηξαπκαηηψλ ηνλ αξηζκφλ, ήγγηζε, κεηά βεβαηφηεηαο κάιινλ, ε 
έξεπλα. Αλεμηρλίαζηνο, φκσο, παξακέλεη εηζέηη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ 
λεθξψλ. χληνκνη θαηεβιήζεζαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζηλ ηαχηελ 
πξνζπάζηαη θαη πέξαλ ησλ ακέζσο ή εκκέζσο πεξηεξρνκέλσλ εηο 
γλψζηλ κνπ έθθιεζηο δηα ηνπ Σχπνπ δεκνζία δηεηππψζε, φπσο 
θαηαγγειζψζηλ ή αλαθεξζψζη πεξηπηψζεηο ζαλάησλ ή θαη εμαθαλίζεσλ 
αηφκσλ ζπλεπεία ησλ γεγνλφησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Καη είλαη αιεζέο 
φηη νπδέλ πεξηνηαηηθφλ θαηεγγέιζε. Γελ αληιείηαη, φκσο εληεχζελ 
απφδεημηο πεξίλ αλππαξμίαο ηνηνχησλ. Γηφηη θαηά ηε δηαδξνκήλ ηεο 
εξεχλεο εβεβαηψζεζαλ ή θαη απιψο επηζαλνινγήζεζαλ πεξηζηαηηθά 
εδξαηνχληα παξ‟ εκνί ηελ πεπνίζεζηλ φηη νη λεθξνί εθ ησλ γεγνλφησλ 
ηνπ Πνιπηερλείνπ ππήξμαλ πεξηζζφηεξνη ησλ επηζήκσο 
αλαθνηλσζέλησλ. Γη‟ ν θαη θαηαλνψ ηα ειαηήξηα ηεο ζησπήο ησλ 
παζφλησλ. 
 
Πεξί πάλησλ ηνχησλ, φκσο, αλαιπθφηεξσλ, σο αθνινχζσο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο ηνληζζεί φηη νπδείο απνιχησο εθ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 
Πνιπηερλείνπ εθνλεχζε θαηά ην αλσηέξν ηξηήκεξνλ (νξάηε ππ‟ αξηζκ. 
33437/11.10.74 έγγξαθνλ ηεο πγθιήηνπ ηνπ Πνιπερλείνπ πξνο 
πκάο). 
 
α) Δπηζήκσο αλαθνηλσζέληεο λεθξνί είλαη νη αθφινπζνη: 
 
1. Γηνκήδεο Ησάλλνπ Κνκλελινο, εηψλ 17, καζεηήο. Δθνλεχζε 
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εμψζηηνπ Πνιπηερλείνπ πεξί ψξα 22.15΄ ηεο 16.11.73. Βαζίκσο 
πηζαλνινγείηαη φηη δξάζηεο ηνπ θφλνπ ηνχηνπ είλαη ν πξνεθηεζείο 
πληαγκαηάξρεο. 
 
2. Βαζίιεηνο Παλαγψηνπ Φακέιινο, εηψλ 26. Δθνλεχζε εγγχο ηνπ 
ππνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεσο πεξί ψξα 22.30΄ ηεο 16.11.1973, βιεζείο 
πξνθαλψο ππφ ηίλνο ησλ εθ ηνπ ππνπξγείνπ ππξνβνινχλησλ. 
 
3. Toril Engelend, ζπνπδάζηξηα, Ννξβεγίο. Δθνλεχζε εηο ηελ πιαηείαλ 
Αηγχπηνπ πεξί ψξα 23.30΄ ηεο 16.11.1973 παξ‟ αγλψζηνπ δξάζηνπ. 
 
4. Γεψξγηνο Αλδξένπ ακνχξεο, ζπνπδαζηήο, εηψλ 22. Δθνλεχζε ππ‟ 
αγλψζηνπ εηο άγλσζηνλ ζεκείνλ εμ επαθήο πεξί ην κεζνλχθηηνλ ηεο 
16.11 1973 θαη ην πηψκα ηνπ κεηεθέξζε θαη απεξξίθζε εηο ηελ 
δηαζηαχξσζηλ ησλ νδψλ Καιινδξνκίνπ θαη Εσζηκάδσλ (Καηάζεζηο ππ‟ 
αξηζκ. 173). 
 
5. Αιέμαλδξνο Δπζηξαηίνπ παξηίδεο, εηψλ 16, καζεηήο. Δθνλεχζε επί 
ηεο νδνχ Κφηζηθα (παξφδνπ Παηεζίσλ) ηελ 10.20 ψξαλ ηεο 
17.11.1973, βιεζείο ππφ ζηξαηησηψλ εθ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ. 
 
6. Μάξθνο Γεκεηξίνπ Καξακάλεο, εηψλ 23. Δθνλεχζε επξηζθφκελνο εηο 
ηελ επί ηεο νδνχ Παηεζίσλ θαη Αηγχπηνπ 1 πνιπθαηνηθίαλ ηελ 10.30 
ψξαλ ηεο 17.11.1973, βιεζείο νκνίσο ππφ ζηξαηησηψλ εθ ηνπ θηηξίνπ 
ηνπ ΟΣΔ. 
 
7. Βαζίιεηνο Καξάθαο, Σνχξθνο ππήθννο, εηψλ 43. Δθνλεχζε εηο ηελ 
Αηγχπηνπ πεξί ψξαλ 13.00΄ ηεο 17.11.1973, βιεζείο ππφ ζηξαηηψηνπ 
επξηζθνκέλνπ έκπξνζζελ ηνπ Νανχ ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληνο. 
 
8. Γεκήηξηνο Θενθ. Θενδψξαο, εησλ 6. Δθνλεχζε επί ηεο νδνχ 
Οξεηλήο Σαμηαξρίαο Εσγξάθνπ πεξί ψξαλ 13.30 ηεο 17.11.1973, 
βιεζείο ππφ ζηξαηηψηνπ επξηζθνκέλνπ έκπξνζζελ ηνπ Νανχ ηνπ Αγίνπ 
Θεξάπνληνο. 
 
9. Βαζηιηθή Φσηίνπ Μπεθηάξε, εηψλ 17. Δθνλεχζε επξηζθνκέλε εηο ηελ 
ηαξάηζα ηεο επί ηεο νδνχ Μεηαγέλνπο 8 – Νένο Κφζκνο νηθίαο ηεο πεξί 
ψξαλ 12.30΄ ηεο 17.11.1973, δερζείζα εηο ηελ θεθαιήλ ηεο βιήκα 
αδέζπνηνλ άξκαηνο. 
 
10.Γεψξγηνο Αιεμάλδξνπ Γεξηηζίδεο, εηψλ 48, εθνξηαθφο ππάιιεινο. 
Δθνλεχζε επξηζθφκελνο ελ Ν. Ληνζίνηο πξνο εθηέιεζηλ ππεξεζίαο πεξί 
ψξαλ 12.15΄ ηεο 17.11.1973 δερζείο νκνίσο βιήκα αδέζπνηνλ 



Το πόριςμα Τςεβά 

σελ 22 / 44 
@kanaliotis………………………………………………………………………………………………………………………………………………….kanali.wordpress.com 

άξκαηνο κάρεο εηο ηελ θεθαιήλ. 
 
11. Νηθφιανο Πέηξνπ Μαξθνχιεο, εηψλ 25. Δθνλεχζε παξά ηελ 
πιαηείαλ Βάζεο πεξί ψξαλ 11.00΄ ηεο 17.11.1973, βιεζείο εθ 
δηεξρνκέλνπ άξκαηνο κάρεο. 
 
12. ηπιηαλφο Αγακ. Καξαγεψξγεο, εηψλ 19, εξγάηεο. Δηξαπκαηίζζε 
ζαλαζίκσο επί ηεο νδνχ Παηεζίσλ, έκπξνζζελ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 
ΔΛΛΖΝΗ, πεξί ψξα 10.00΄ ηεο 17.11.1973, βιεζείο εθ δηεξρνκέλνπ 
άξκαηνο θαη απεβίσζελ εηο ην ΚΑΣ ηελ 30.11.1973. 
 
13. Αλδξέαο ηεξγίνπ Κνπκπνο, εηψλ 63. Δηξαπκαηίζζε ζνβαξψο 
δηεξρφκελνο ηελ νδφ Καπνδηζηξίνπ πεξί ψξα 14.00΄ ηεο 18.11.1973, 
βιεζείο εθ δηεξρνκέλνπ άξκαηνο θαη απεβίσζε εηο ηελ 30.1.1974. 
 
14. Μηραήι Γεκεηξίνπ Μπξνγηάλλεο, εηψλ 20. Δθνλεχζε εηο ηελ 
δηαζηαχξσζηλ ησλ νδψλ Παηεζίσλ θαη ηνπξλάξα πεξί ψξαλ 13.30΄ 
ηεο 18.11.73, βιεζείο δηα πεξηζηξφθνπ εηο ηελ θεθαιήλ θαη 
 
15. Κπξηάθνο Γεκεηξίνπ Παληειάθεο, εηψλ 45, δηθεγφξνο. Δηξπκαηίζζε 
ζνβαξψο επί ηεο νδνχ Γιάδζησλνο πεξί ψξαλ 12.40΄ ηεο 18.11.1973, 
βιεζείο εθ δηεξρνκέλνπ επη ηεο νδνχ Παηεζίσλ άξκαηνο θαη απεβίσζελ 
ηελ 18.12.1973. 
 
β) Νεθξνί πιήξσο βεβαησζέληεο: 
 
1. πχξνο Κνληνκάξεο, δηθεγφξνο. Απεβίσζελ ηαο απνγεπκαηηλφο ψξαο 
ηεο 16.11.73 επξηζθφκελνο επί ηεο νδνχ Γεσξγίνπ ηαχξνπ, ζπλέπεηα 
ζαλαηεθφξνπ επελέξγεηαο ησλ ξηπηνκέλσλ ηεο Αζηπλνκίαο αεξίσλ 
(θαηάζ. ππ‟ αξηζκ. 93). 
 
2. Αηθαηεξίλε Αξγπξνπνχινπ, εηψλ 75. Δηξαπκαηίζζε ζνβαξψο ελψ 
επξίζθεην εηο ηελ Αγ. Αλαξγχξνηο νηθίαλ ηεο πεξί ψξαλ 11.00΄ ηεο 
17.11.1973, δερζείζα αδέζπνηνλ βιήκα άξκαηνο θαη απεβίσζελ θαηά 
κήλα Μάηνλ 1974 θαη 
 
3. Γεκήηξηνο Παπαησάλλνπ, εηψλ 60, ηδησηηθφο ππάιιεινο. Απεβίσζελ 
ηελ κεζεκβξίαλ ηεο 17.11.1973 εθ πξνζθάηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ 
κπνθαξδίνπ θαηά ηελ ηαηξνδηθαζηηθήλ έθζεζηλ ζνβαξψο φκσο, ππφ ηεο 
ζπδχγνπ ηνπ ακθηζβεηνχκελεο θαη ππνζηεξίδνπζαο φηη ν ζχδπγνο ηεο 
απεβίσζελ είηε βιεζείο δη‟ φπινπ, είηε ππνζηάζηάο ζπγθνπήλ εθ ησλ 
ξηπηνκέλσλ αεξίσλ, θαηαζεζάζεο δε φηη κφλνλ εηο ην Νεθξνηαθείνλ ηεο 
επεηξάπε λα πιεζηάζεη απιψο θαη λα αηελίζεη ην πξφζσπνλ ηνπ λεθξνχ 



Το πόριςμα Τςεβά 

σελ 23 / 44 
@kanaliotis………………………………………………………………………………………………………………………………………………….kanali.wordpress.com 

ζπδχγνπ ηεο. 
 
γ) Νεθξνί βαζίκσο πξνθχπηνληεο: 
 
1. Ο ηαηξφο – ρεηξνχξγνο Γεψξγηνο Γξεγνξηάδεο, κεηά ιφγνπ γλψζεσο 
θαηαζέηεη φηη ν ίδηνο πξνζσπηθψο αληειήθζε θαη δηεπίζησζελ ηαηξηθψο 
ηνλ ζάλαηνλ (2) δχν αγλψζησλ λέσλ, πιεγέλησλ: Σνπ κελ ελφο εηο ηελ 
πιαηείαλ Βηθησξίαο πεξί ψξαλ 11.00΄ ηεο 17.11.1973 δηα βιήκαηνο 
πεξηζηξφθνπ ππφ Αλζππαζπηζηνχ ηεο Υσξνθπιαθήο ξηθζέληνο, ηνπ δε 
εηέξνπ εηο ηελ νδφλ Γ‟ επηεκβξίνπ πεξί ψξαλ 12.00΄ ηεο 18.11.1973 
δηα βιήκαηνο δηεξρνκέλνπ άξκαηνο (θαηάζ. ππ‟ αξηζκ. 25). 
 
2. Ζ κάξηπο Παλαγ. Παπαθπξηαθνχ θαηαζέηεη πεξί ζαλάζηκνπ 
ηξαπκαηηζκνχ κηθξάο θνξαζίδνο ειηθίαο 9 πεξίπνπ εξψλ, εηο ηελ γσλίαλ 
ησλ νδψλ Παηεζίσλ θαη Κισλαξίδνπ πεξί ψξαλ 14.00΄ ηεο 17.11.1973 
εθ βιεκάησλ δηεξρνκέλνπ άξκαηνο, εμ σλ θαη ε ηδία εηξαπκαηίζζε 
βαξχηαη (θαηάζ. ζπ‟ αξηζκ. 168). 
 
3. Ο θνηηεηήο Λεσλίδαο Αλσκεξίηεο, θαηαζέηεη πεξί ζαλάζηκνπ 
ηξαπκαηηζκνχ λεαξάο καζήηξηαο, εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ 
επξηζθφκελεο, πεξί ψξα 11.45΄ ηεο 16.11.1973, δηα βιήκαηνο 
ξηθζέληνο εθ ηνπ εθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ ρψξνπ (θαηάζ. ππ‟ αξηζκ. 
32). 
 
4. Ο Φαξκαθνπνηφο Αιέμαλδξνο Παλαγφπνπινο θαηαζέηεη φηη, φηε πξν 
ηνπ κεζνλπρηίνπ ηεο Παξαζθεπήο 16.11.1973, επεζθέθζε κεηά ηεο 
ζπδχγνπ ηνπ ην Πνιπηερλείνλ πξνο παξνρήλ ππεξεζηψλ εηο ηνπο 
ηξαπκαηίαο θαη εηζήιζελ εηο ην απηφζη ππάξρνλ πξφρεηξνλ ηαηξείνλ, 
ηδίνηο φκκαζηλ αληειήθζε ηελ χπαξμηλ (3) ηξηψλ εθξψλ θαη κηαο 
γπλαηθφο ζαλαζίκσο ηξαπκαηηζζείζεο, ηα ηξαχκαηα ησλ νπνίσλ ζαθψο 
πεξηγξάθεη. Πξνζζέηεη δε φηη εθ κειψλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 
Φνηηεηψλ έιαβε ηελ πιεξνθνξίαλ φηη είραλ θαη νθηψ (8) εηζέηη 
λεθξνχο, ηα πηψκαηα ησλ νπνίσλ είραλ ηνπνζεηεζεί θαη εθπιάζζνλην 
εηο παξαθείκελνλ ρψξνλ ίλα κε ππνπέζνπλ εηο αληίιεςηλ ησλ 
ζπνπδαζηψλ θαη πξνθιήζε παληθφο (θαηάζ. ππ‟ αξηζκ. 245). 
 
5. Πεξί ησλ αλσηέξσ λεθξψλ ζαθψο θαηαζέηνπλ θαη ζπνπδαζηαί, κέιε 
ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, νη νπνίνη θαη πεξηγξάθνπλ κε ελέξγεηαλ 
ηα ηξαχκαηα ηα νπνία έθαζηνο ησλ λεθξψλ ζπλαδέιθσλ ησλ έθεξελ 
(νξάηε θαηαζέζεηο ππ‟ αξηζκ. 41, 45 θαη 217). Καη λαη κελ ν εηο εθ ησλ 
αλσηέξσ καξηχξσλ (217) θαηαζέηεη θαη πεξί ηα είθνζη δχν (22) 
πησκάησλ, άηηλα ν ίδηνο νχησο πξνζσπηθφο αληειήθζε, πεξηζηαηηθφλ 
φπεξ δελ επεβεβαηψζε, πιελ ζνβαξνί ησλ θαηαηηζεκέλσλ πξνθχπηνπλ 
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ελδείμεηο εθ ηεο πξνεθηεζείζεο θαηαζέζεσο Αιεμ. Παλαγφπνπινπ, φζηηο 
θαη αλαθέξεη φηη αληειήθζε ζάιακνλ ππφ ηνπ πεξηβφεηνπ Πίκπα – 
πξάθηνξαο ηεο ΚΤΠ (θαηάζ. ππ‟ αξηζκ. 29 θαη 176 κεηά καγλεηνηαηλίαο) 
– θξνπξνχκελνλ, εηο νλ ππήξρνλ άλζξσπνη δήζελ θνηκψκελνη, σλ, 
φκσο, ε ζηάζηο θαη ε φιε εκθάληζηο εηο πνιιάο ηνλ αλσηέξσ κάξηπξα 
αλέιαβελ ππνςίαο (νξάηε θαηάζεζηλ). 
 
Αλαθχπηεη βεβαίσο ην εξψηεκα ηη εγέλνλην νη λεθξνί απηνί θαη ζνβαξά 
δηα ηνπο αληηιέγνληαο αληινχληαη εληεχζελ επηρεηξήκαηα. κσο 
πξνζθέξνπλ ίζσο απάληεζηλ ηα ππφ ησλ θπιαθψλ ηνπ λεθξνζαιάκνπ 
ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ θαηαηηζέκελα. Ο κελ Νηθ. Νίθαο 
θαηαζέηεη φηη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ κέρξη ηεο 23.00΄ 
ψξαο ηεο 16.11.1973 παξέιαβε θαη εηνπνζέηεζε εηο ηνλ λεθξνζάιακνλ 
επηά (7) πησκάησλ λέσλ αλδξψλ, ειηθίαο 22-25 εηψλ, ηα νπνία δελ 
ζπλσδεχνλην απφ πηζηνπνηεηηθφλ ζαλάηνπ θαη παξάιαβσλ αθνινχζσο 
ππεξεζίαλ Ησάλλεο Μάξαο, θαηαζέηεη φηη απφ ηεο 23.00΄ ψξαο ηεο 
16.11.1973 κέρξη 7.00΄ ηεο 17.11.1973 παξέιαβελ θαη εηνπνζέηεζελ 
εηο ηνλ λεθξνζάιακνλ (7) πηψκαηα, λέσλ νκνίσο αλδξψλ , ειηθίαο 20- 
35 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) ήηαλ αγλψζηνπ ηαπηφηεηαο 
(θαηάζ. ππ‟ αξηζκ. 89). 
 
Καη νχησ θαηά ηελ ηξαγηθήλ εθείλελ λχρηα ησλ γεγνλφησλ, 16 πξνο 17 
Ννεκβξίνπ 1973, έλδεθα (11) πηψκαηα αγλψζησλ λέσλ δηαθνκίδνληαη 
εηο ην Ρπζκηζηηθφλ Κέληξνλ Αζελψλ, άηηλα, φκσο, πιελ ελφο (θαηά ηα 
επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ) νπδακνχ εκθαλίδνληαη, νχηε 
θαηαρσξίδνληαη! Καη ε αλππαξμία επηζήκσλ ζηνηρείσλ ελ ησ 
Ννζνθνκείσ δελ απνδεηθλχεη βεβαίσο ηελ αλππαξμία πησκάησλ, δηφηη αη 
θαηαζέζεηο είλαη θαηεγνξεκαηηθνί θαη ζαθείο θαη πιήξσο εθ ηεο 
εξεχλεο εβεβαηψζε φηη νπδεκία εγέλεην επηζήκνο εγγξαθή ηνπ πιήζνπο 
ησλ εηζαγνκέλσλ ηφηε ηξαπκαηηψλ εηο ην Γεληθφλ βηβιίνλ ηεο πχιεο. 
Μφλνλ νη απηφζη επξηζθφκελνη αζηπλνκηθνί εκεξίκλσλ δηα ηα θαζ‟ 
εαπηνχο πεξί ηνχηνπ θαη ηα ππ‟ απηψλ ζπιιεγέληα ζηνηρεία, θαηά ην 
κάιινλ αθξηβή, κεηά ησλ ελ ζπλερεία εηο ηα βηβιία ησλ θιηληθψλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ εγγξαθψλ, πξνζέθεξαλ εκίλ απνδείμεηο πεξί ηνπ αξηζκνχ 
ησλ δηαθνκηζζέλησλ εηο ηνλ Ρπζκηζηηθφλ ηξαπκαηηψλ! 
 
Θα ήην κάηαηνλ επνκέλσο λα επξεζή πεξαηηέξσ, κνινλφηη επερεηξήζε, 
ηη εγέλνλην νη λεθξνί νχηνη! Δπηζεκαίλνκελ κφλνλ ην πξφβιεκα θαη 
ηνλίδνκελ φηη ηα ππφ ησλ αλσηέξσ θαηαηηζέκελα πιήξσο 
ελαξκνλίδνληαη πξνο ηα ππφ ησλ ζπνπδαζηψλ ππνζηεξηδφκελα σο πξνο 
ηνλ αξηζκφλ ησλ δέθα (10) πεξίπνπ λεθξψλ. 
 
6. Πιήξσο εθ ησλ εθηεζέλησλ εβεβαηψζε ε ελ ςπρξψ δνινθνλία λένπ 
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αλδξφο εηο ην Ρπζκηζηηθφλ Κέληξνλ Αζελψλ ππφ ησλ απηφζη 
ππεξεηνχλησλ, θαηά ηελ ηξαγηθήλ απηήλ λχθηα, αζηπλνκηθψλ 
(θαηαζέζεηο ππ‟ αξηζκ. 69, 70, 77, 86 θαη 94), αιιά θαη Γεπηέξα 
ηνηαχηε ζαλαηψζεσο ηξαπκαηίνπ ζπλεπεία μπινδαξκνχ, εηο ρείξαο ηνπ 
ηαηξνχ ρεηξνπξγνχ Λέσλ. Παπαζηακαηίνπ (θαηάζ. ππ‟ αξηζκ. 86) 
απνβηψζαληνο. 
 
Ση εγέλνλην νη δχν (2) νχηνη λεθξνί; Γηφηη είλαη πιήξσο βεβαησκέλνλ 
φηη νπδείο εμ απηψλ επξίζθεηαη εηο ηνλ θαηάινγνλ ησλ έμη (6) επηζήκσλ 
λεθξψλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ, εμ σλ κάιηζηα κφλνλ εηο (ν άγλσζηνο αξρηθψο 
θαη γλσζηφο αθνινχζσο Βαο. Φάκέιινο) δηεθνκίζζε θαηά ηνλ επίκαρνλ 
ρξφλνλ ηεο λπθηφο ηεο 16εο πξνο 17ελ Ννεκβξίνπ 1973. Δπίηαζηο ηεο 
αγσλίαο εθ ηνπ ηηζεκέλνπ πξνβιήκαηνο! Γη‟ ν θαη ν πξνεθηεζείο ηαηξφο 
– ρεηξνπξγφο, πξνζσπηθψο παξαθνινπζήζαο, ζπκκεηαζρψλ εηδηθψο 
πεξί ηνπ αξηζκνχ ησλ ελ ησ Ρπζκηζηηθνί λεθξψλ εθ ησλ γεγνλφησλ ηνπ 
Πνιπηερλείνπ εξσηεζείο, θαηαζέηεη φηη πξέπεη λ‟ αλέξρσληαη εηο είθνζη 
(20) ή είθνζη πέληε (25) θαη αηηηνινγεί δηαηί (νξάηε θαηάζεζηλ νκνίσο 
θαη ηαο 47 θαη 98). 
 
Δθ ησλ εθηεζέλησλ δήινλ θαζίζηαηαη φηη εηο ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 
επηζήκσο αλαθνηλσζέλησλ δέθα πέληε (15) λεθξψλ θαη ππφ ηεο 
εξεχλεο βεβαησζέλησλ ηξηψλ (3) ηνηνπησλ δένλ λα πξνζηεζνχλ θαη 
έηεξνη δέθα έμη (16) ηνπιάρηζηνλ βαζίκσο πξνθχπηνληεο, νίηηλεο, 
ηνληζηένλ θαη πάιη, νπδεκίαλ έρνπλ, σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα, ζρέζηλ κε 
ηνπο επηζήκσο αλαθνηλσζέληνο. Παξακέλεη βεβαίσο πάληνηε ην 
εξσηήκα: Ση εγέλνλην ηα πηψκαηα ησλ λεθξψλ ηνχησλ θαη δηαηί νη 
νηθείνη ησλ εμαθνινπζεηηθψο ζησπνχλ; Γελ είλαη εχθνινο ε απάληεζηο 
εηο ηνλ ραξάζζνληα ηαο γξακκάο ηαχηαο. Δίλαη ππνρξέσζηο, φκσο, ε 
έλαληη ηνπ πξνβήκαηνο ζέζηο θαη ε θαηαλφεζηο ησλ ασεξκήλεπησλ ή 
αδπλάησλ. (νξάηε ζρεηηθψο θαηαζεζηλ Γεκ. Πίκπα, ππ‟ αξηζκ. 71). 
 
δ) Νεθξνί εθ δηαδφζεσλ πηζαλνινγνχκελνη: 
 
Πνιιά ησ φληη πεξί κεγάινπ αξηζκνχ λεθξψλ δηαδίδνληαη θαη 
ζξπινχληαη. Γηάθνξνη θαηάινγνη πεξί ηνχησλ θπθινθνξνχλ, δχν ησλ 
νπνίσλ αλαθεξφληεο νλφκαηα λεθξψλ 46 θαη 59, αληηζηνίρσο, 
πεξηήιζαλ εηο ρείξαο κνπ θαη απεηέιεζαλ αληηθείκελνλ εηδηθήο, 
επηζηακέλεο θαη αγσληψδνπο εξεχλεο. Ακθφηεξνη εθπθινθφξεζαλ ην 
πξψηνλ εηο ηελ αιινδαπήλ θαη ν εηο εμ απηψλ επηκέιεηα πνιιψλ 
γλσζηψλ Διιήλσλ, εηο ην εμσηεξηθφλ θαηά ηελ επνρήλ ηεο Γηθηαηνξίαο 
επξηζθνκέλσλ. Δίλαη ακθφηεξνη ειιηπείο θαηά ηα ζηνηρεία ησλ θαη ε επ' 
απηψλ έξεπλα εηο νπδέλ ην ζπγθεθξηκέλνλ απέιεμε. Βεβαίσο ν πξψηνο 
απηψλ θαηεηέζε παξά πξνζψπνπ ιίαλ αμηφπηζηνπ, βεβαηψζαληνο πεξί 
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ηεο ζνβαξφηεηνο ηεο εξεχλεο θαη ηεο εγθπξφηεηνο ησλ πνξηζκάησλ 
απηήο ελ ηε αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ ηνπ θαηαιφγνπ. Δμ νπδελφο, 
φκσο, εηέξνπ ζηνηρείνπ εληζρχζε ε άπνςηο απηή θαη ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ νλνκάησλ ε ζπκπιήξσζηο δελ επεηεχρζε, ίλα 
δηεπθιπλζή αθνινχζσο ε έξεπλα ελ ηε αλαδεηήζεη ηεο αιεζείαο. Ο 
έηεξνο ησλ θαηαιφγσλ θαηά πνιχ ειιηπέζηεξνο εκθαλίδεηαη θαηά ην 
πεξηερφκελφλ ηνπ θαη νπδέλ νπδακφζελ πξνζθέξεηαη πξνο επηβεβαίσζίλ 
ηνπ. Ο πηνζεηήζαο ηνχηνλ κάξηπο επί ηεο ππνζέζεσο θαη κελπηήο 
Γξεγφξηνο Παπαδάηνο, εηδηθψο εθ' εκψλ θιεζείο φπσο πξνζθφκηζε ή 
θαηνλνκάζε έζησ ζηνηρεία εληζρπηηθά ησλ απφςεσλ ηνπ, νπδέλ πεξί 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ θαηέζεζελ. νβαξψο εμ εηέξνπ εθ ηεο εξεχλεο 
εκψλ επηζαλνινγήζε φηη εμ (6) εθ ησλ απηψ αλαθεξνκέλσλ νλνκάησλ 
αθνξνχλ ηνπο ηξαπκαηίαο ησλ γεγνλφησλ, ελψ πιήξσο εβεβαηψζε φηη 
φλνκα αλακθηζβεηήησο λεθξνχ, ηνπ Αιεμ. παξηίδε, δελ αλαθέξεηαη ελ 
απηψλ (νξάηε ην απφ 20.7.74 ελεκεξσηηθφλ ζεκείσκα Γελ. Αζθαιείαο 
θαη ηεο ππ' αξηζκ. 51075 Φ. 680 /15 /14.10.74 αλαθνξάλ ηεο πξνο 
πκάο). Οπδείο βεβαίσο δχλαηαη λα απνθιείζε ην ελδερφκελνλ κήλπκα 
αιεζείαο εθ ησλ θαηαιφγσλ ηνχησλ λα εθπνξεχεηαη θαη πνιινί ή θαη 
άπαληεο νη πξναλαθεξζέληεο, αξηζκεηηθψο κφλνλ σο βαζίκσο 
πξνθχπηνληεο, λεθξνί λα απνηεινχλ κέιε ησλ ελ απηνίο 
αλαγξαθνκέλσλ νκάδσλ ή θαη λα αλαθέξνληαη εηο απηνχο αη ππφ 
εηέξσλ καξηχξσλ θαηαηηζέκελνη, αλεπηβεβαίσηνη φκσο παξακέλνπζαη 
πεξηπηψζεηο πηζαλψλ λεθξψλ (νξάηε θαηαζέζεηο ππ' αξηζκ. 183, 209, 
218, 255, 50 θαη 55). Σα ελδερφκελα φκσο ηαχηα πφξξσ αθίζηαληαη 
ηνπ αζθαινχο θαη βέβαηνπ, φπεξ θαη κφλνλ δχλαηαη λα απνηειέζε 
ζηνηρείνλ απνδεηθηηθφλ. Οίθνζελ λνείηαη φηη ε απηή πξνζήθεη απάληεζηο 
θαη ππεχζπλνο ζέζηο θαη έλαληη ησλ πεξί ππάξμεσο νκαδηθψλ ηάθσλ 
δηαζξπινπκέλσλ, κνινλφηη ζθιεξά δηα ηνλ γξάθνληα ππήξμε δνθηκαζία 
ε ιήςηο ηεο θαηαζέζεσο αηφκνπ, ζηξαηηψηνπ φληνο θαηά ηελ 
εξεπλσκέλελ πεξίνδνλ, φζηηο, δηα ησλ θαηαηεζέλησλ ηνπ θαη ηεο φιεο 
ηνπ ηξαγηθήο - αιεζψο - εκθαλίζεσο, πνιιάο θαη ζπγθινληζηηθφο κνη 
πξνεθάιεζελ αλεζπρίαο θαη απνξίαο (θαηάζεζηο ππ' αξηζκ. 190). 
 
Β. ΣΡΑΤΜΑΣΗΑΗ: 
 
Δίλαη αιεζψο κέγαο ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηψλ. Καηά ηα ππφ ηεο 
εξεχλεο εκψλ ζπιιεγέληα ζηνηρεία θαη δε ηαο ππφ ησλ Ννζνθνκείσλ, 
Κιηληθψλ θαη Ηαηξψλ ππνβιεζείζαο θαηαζηάζεηο, νη επηζήκσο 
γλσζζέληεο ηξαπκαηίαη ηνπ απφ 16εο κέρξη θαη 19εο Ννεκβξίνπ 1973 
αηκαηεξνχ ηξηεκέξνπ αλέξρνληαη εηο ρίιηνπο εθαηφλ ηξεηο (1.103) 
πνιίηαο θαη 61 αζηπλνκηθνχο. Δηο ηνχηνπο δένλ λα πξνζηεζνχλ θαη 
αλεμαθξίβσηνλ πιήζνο εηέξσλ πνιηηψλ νίηηλεο ή εθπγαδεχνλην ππφ 
ησλ ηαηξψλ ή ελνζειεχνλην νίθνη, ή θαη νπδακνχ πξνο λνζειείαλ 
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θαηέθεπγαλ, θνβνχκελνη πξνθαλψο δπζάξεζηνπο δη' απηνχο ή ηαο 
νηθνγελείαο ησλ εμειίμεηο. Σα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηνο ησλ 
ηξαπκαηηψλ ηνχησλ απνιχησο βεβαηνχληαη εθ ησλ ππνβιεζεηζψλ ηε 
εξεχλε θαη ζπλεκκέλσλ ηε παξνχζε ζρεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Διαρίζησλ 
εθ ησλ ηξαπκαηηψλ ηνχησλ ειήθζεζαλ θαηαζέζεηο, θαζ' φζνλ ε 
εμέηαζηο απάλησλ ζα απήηεη ρξφλνλ καθξφλ, ε δηάζεζηο ηνπ νπνίνπ 
θείηαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ππ' εκνχ ελεξγεζείζεο πξνθαηαξθηηθήο 
εξεχλεο. 
 
Γ. ΚΑΣΑΣΡΟΦΑΗ ΚΑΗ ΦΘΟΡΑΗ: 
 
Θιηβεξφο θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζηλ ηαχηελ ππήξμελ ησλ εξεπλσκέλσλ 
γεγνλφησλ ν απνινγηζκφο εληφο θαη εθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ. Καη δηα 
ηαο κελ εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαηαζηξνθάο θαη θζνξάο ζπλεηάγε ε 
απφ 18.11.73 έθζεζηο ησλ ζπλαδέιθσλ Δηζαγγειέσλ Πξσηνδηθψλ 
Ησάλλνπ Κπξηαδή θαη Βαζηιείνπ Παπά, ήηηο θαη εκπεξηέρεη 
ζπγθεθξηκέλνο, θαηά πεξηγξαθήλ, φκσο κφλνλ θαη νπρί θαη' εθηίκεζηλ, 
δηαπηζηψζεηο, σο πξνο δε ηαο εθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνηαχηαο 
πξνέβεζαλ εηο απνινγηζκφλ ηα θαηά πεξηθεξείαο αξκφδηα Αζηπλνκηθά 
Σκήκαηα, αη δηαπηζηψζεηο ησλ νπνίσλ εκπεξηέρνληαη εηο ην παξάξηεκα 
Α' ηεο ππ' αξηζκ. 18148 Φ. 650.10/21.11.73 αλαθνξάο ηεο 
Αζηπλνκηθήο Γηεπζχλζεσο Αζελψλ πξνο ην ππνπξγείνλ Γεκνζίαο 
Σάμεσο (νξάηε ηα ζηνηρεία ηαχηα). Αλαγθαίνλ ήδε θαζίζηαηαη φπσο εηο 
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξεχλεο θαη επί ησ ηέιεη ηεο θαη επί ηνπ 
παξφληνο αληηθεηκέλνπ δηαθξηβψζεσο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, κε 
εκπηπηνπζψλ εηο ηελ δηα ηνπ Π.Γ. 519/74 ακλεζηίαλ, σο θαη ηεο 
επηζεκάλζεσο δξαζηψλ, χπαξμε ζπγθεθξηκέλε θαη ππεχζπλνο ζέζηο, ίλα 
αθνινχζσο ελεξγεζνχλ ηα πεξαηηέξσ λφκηκα. Δληνλίζζε αλσηέξσ θαη 
είλαη πεπνίζεζηο ηνπ γξάθνληνο εθ ηεο εθηηκήζεσο ησλ αλά ρείξαο 
ζηνηρείσλ απνξξένπζα φηη πιήζνο εμσθνηηεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
πξάθηνξεο κπζηηθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ επξίζθνλην κεηαμχ ησλ 
ζπνπδαζηψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαηά ην πεξί νπ 
πξφθεηηαη αηκαηεξφλ πξνζηδηάδνπζα, αιι' εξσηθή αιεζψο ε πξνζπάζεηα 
ησλ ζπνπδαζηψλ λα δηαθπιάμνπλ, πξνζηαηεχζνπλ λα πεξηθξνπξήζνπλ 
ην ίδξπκα θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. Δίλαη νκφζπκνο, ζπγθηλεηηθή 
θαη ιίαλ απνθαιππηηθή ε επί ηνπ ζέκαηνο ηνχηνπ ζέζηο απάλησλ ησλ 
εμεηαζζέλησλ θαζεγεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Πξνζσπηθψο πνιινί εμ 
απηψλ δηεπίζησζαλ ηελ αλεζπρίαλ θαη αιεζή αγσλίαλ ησλ ζπνπδαζηψλ 
λα πξνζηαηεχζνπλ ην ίδξπκα, αίηηλεο θαη πινπνηήζεζαλ εηο ιήςηλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ππ' απηψλ κέηξσλ. Δηδηθνί πηλαθίδεο εθηινηερλήζεζαλ 
θαη αλεξηήζεζαλ εηο ηαο ζχξαο εξγαζηεξίσλ δηάησλ θξάζεσλ: 
«πλάδειθνη πξνζνρή» θαη «απαγνξεχεηαη ε είζνδνο» θαη ζθνπνί 
εηδηθψο πξν απηψλ εηνπνζεηήζεζαλ. «Πξνζσπηθψο - γλσξίδσ - 
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θαηαζέηεη ν θαζεγεηήο Θεφδσξνο θνπιηθίδεο - φηη νη ζπνπδανηαί 
εθξνχξνπλ νη ίδηνη ηα εξγαζηήξηα, έλαληη μέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 
επερείξεζαλ λα εηζδχζνπλ εληφο απηψλ θαη κέρξη ηεο 4εο 
απνγεπκαηηλήο ηεο 16.11.73 νπδεκία απνιχησο δεκία ή θζνξά είρε 
πξνθιεζή εηο απηά. Πεπνίζεζηο κνπ είλαη φηη αη εκθαληζζείζαη εηο ην 
ίδξπκα δεκίαη θαη δηαηπκπαληζζείζαη, αθ' ελφο δελ ήζαλ φζαη 
αλεθνηλψζεζαλ, σο επηζήκσο εβεβαηψζε ππφ εηδηθήο επηηξνπήο εθ 
θαζεγεηψλ, αθ' εηέξνπ δε πξνεθιήζεζαλ ππφ ζηνηρείσλ μέλσλ πξνο 
ηνπο νπνπδαζηάο. Δπί ηνπ ζεκείνπ ηνχηνπ είκαη θαηεγνξεκαηηθφο, δηφηη 
γλσξίδσ ηελ αλσηεξφηεηα, ηελ σξηκφηεηα θαη ηνλ ζεβαζκφλ ησλ 
ζπνπδαζηψλ πξνο ην ίδξπκα» (θαηάζεζηο ππ' αξηζκ. 10). Τπφ ην απηφ 
πλεχκα θαη κεηά θαηεγνξεκαηηθφηεηνο θαηαζέηνπλ ν πξχηαληο Κσλ. 
Κνλνθάγνο θαη νη θαζεγεηαί: Πεξ. Θενράξεο, Παλ. Λαδφπνπινο, 
Γεψξγηνο Βέεο, Νηθφιανο Κνπκνχηζνο, Παχινο αθειιαξίδεο, Θενρ. 
Πνιπρξνλφπνπινο θαη ν Δπηκειεηήο Βαζίιεηνο Ηαηξίδεο. Ο ηειεπηαίνο 
κάιηζηα νχηνο, πξνζσπηθψο κνρζήζαο θαη κεηά ησλ ζπνπδαζηψλ 
ζπλεξγαζζείο δηα ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ πεξηθξνχξεζηλ 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, αλαιπηηθψο εηο εηδηθφλ ππφκλεκα 
εμηζηνξεί ηελ εξσηθήλ ηαχηελ πξνζπάζεηαλ θαη επηιέγεη φηη 
«εγθαηέιεηςα ην Πνιπηερλείνλ πεξί ψξαλ 22.15' αθήλνληαο ηα πάληα 
εηο ηελ απηήλ θαηάζηαζηλ εηο ελ ηα εχξνλ ηελ Πέκπηελ ην πξσί» (νξάηε 
θαηαζέζεηο, ππ' αξηζκ. 10, 11, 12, 16, 22, 37, 39, 132 θαη 175). Καη 
πεξί πάλησλ ηνχησλ θαηαζέηνπλ δηαθεθξηκέλνη αθαδεκατθνί δηδάζθαινη 
θαη ε καξηπξία ησλ πξνο ηελ αιήζεηαλ αλακθηζβεηήησο ζηνηρείηαη. Γη' 
ν θαη είλαη εχινγνλ, ζηνηρεηψδνπο, θαιήο πίζηεσο επαθφινπζνλ, λα 
ζθεθζή ηηο πεξαηηέξσ φηη εάλ ηνηνχηνλ πλεχκα αλσηεξφηεηαο θαη 
πνιηηηζκνχ εραξαθηήξηδε ηαο εθδειψζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ κέρξη ηεο σο 
είξεηαη ψξαο, ζα ήην ςπρνινγηθψο αδηαλφεηνλ θαη πξαγκαηηθψο 
αδχλαηνλ ην νχησ πσο εθδειψζελ πςειφλ αγσληζηηθφλ ήζνο λα 
κεηαβιεζή ηελ πζηάηελ ζηηγκήλ, φηε ν θφβνο πιένλ ζπλείρε ηα πάληα, 
εηο βάξβαξνλ εξνζηξάηεηνλ κέλνο. Αιιά θαη δηα ηνλ παξακέλνληα 
ηπρφλ δχζπηζηνλ θαη κεκςίκνηξνλ πθίζηαηαη θαη εηέξα, θαηαιπηηθή 
πάζεο ακθηβνιίαο απάληεζηο. Πξνέξρεηαη εθ ηεο θαηαζέζεσο ηνπ 
θαζεγεηνχ Θενρ. Πνιπρξνλνπνχινπ ε εμήο: Σελ πξσίαλ ηνπ αββάηνπ 
17.11.73, φηε νη «βάλδαινη» είρνλ εθδησρζή ηνπ Πνιπηερλείνπ, 
επεζθέθζε ην γξαθείνλ ηνπ θαη κε πνιιήλ ηθαλνπνίεζηλ θαη 
αλαθνχθηζλ δηεπίζησζελ φηη «δελ είρελ ππνζηή δεκίαο εθ ησλ 
γεγνλφησλ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα επξίζθνλην εηο ηαο ζέζεηο 
ησλ». ηε φκσο κεηά κίαλ εβδνκάδα κεηά ηελ ππφ ησλ Αξρψλ 
Παξάδνζηλ ηνπ Πνιπηερλείνπ εηο ηελ χγθιεηνλ, επεζθέθζε θαη πάιηλ 
ην γξαθείνλ ηνπ επξέζε πξν θαηαζηάζεσο εληειψο δηαθφξνπ θαη 
αληηζέηνπ ηεο πξνεγνπκέλεο. Πνιιά πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα θαη 
ππεξεζηαθά ηνηαχηα, φπσο εηο πξνβνιεχο δηαθαλεηψλ, είρνλ 
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εμαθαληζζή θαη «ελψπηνλ ηνπ παξνπζηάζζε εηθψλ γξαθείνπ 
ιεειαηεκέλνπ»! Πνηνη άξαγε είλαη νη δξάζηαη ηνπ βαλδαιηζκνχ ηνχηνπ; 
ρη βεβαίσο νη νπνπδαζηαί, νίηηλεο εηο ηελ γεληθφηεηα, ησλ ηφηε 
ιεθηηθψλ δηαλζηζκάησλ θαη δηα ην αληηθείκελν ηνχηνπ, αηπρψο, 
εδέρζεζαλ ξχπνπο θαη έζπξνλ ηεο απνδνθηκαζίαο ηελ θαηαθξαπγήλ! 
Καη ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη θινπαί δηεπξάρζεζαλ θαη θζνξαί 
δηαθεθξηκέλνη εηο βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ 
πξνεθιήζεζαλ, ππφ πξνζψπσλ κε ζπλδενκέλσλ πξνο ηνλ 
ζπνπδαζηηθφλ θφζκνλ. Ωο πξνο ην χςνο ήδε ηεο νχησ πξνμελεζείζεο 
εηο βάξνο ηνπ Πνιπηερλείνπ δεκίαο βεβαηνχηαη φηη αλέξρεηαη εηο ην 
πνζφλ ηνπ 1.268.153 (νξάηε ηα ππ' αξζ. Δ.Π. 804 / 74 έγγξαθνλ ηνπ 
Πξπηάλεσο κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηψ επηζήκνπ εθζέζεσο 
εθηηκήζεσο). 
 
III. ΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΗ ΓΗΑΠΗΣΩΘΔΝΣΩΝ 
 
Α' ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΗ ΠΡΑΞΔΗ: 
 
Σα εθηεζέληα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, αλαγφκελα ήδε εηο ηελ ηνπ 
πξνζήθνληνο θαλφλνο δηθαίνπ εθαξκνγήλ, ζηνηρεηνζεηνχλ, θαηά ηε 
γλψκελ εκψλ, ηαο αθνινχζσο αμηνπνίλνπο πξάμεηο: 
 
1. Αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνζέζεσο ελ ζπξξνή (αξ. 94 παξ. 1 θαη 299 
παξ. 1 Π.Κ.). 
 
2. Απφπεηξαο αλζξσπνθηνληψλ θαηά ζπξξνήλ (αξ. 42.94 παξ. 1 θαη 
299 παξ. 1 Π.Κ.). 
 
3. Δπηθίλδπλνπο ζσκαηηθάο βιάβαο θαηά ζπξξνήλ (αξ. 94 παξ. 1, 308 
θαη 309 Π.Κ.). 
 
4. Παξαλφκνπο θαηαθξαηήζεηο (αξ. 325 Π.Κ.). 
 
5. Φζνξάο πξαγκάησλ ρξεζηκεπφλησλ εηο θνηλφλ φθεινο (αξ. 381 παξ. 
1 θαη 382 εδ. α' Π.Κ.). 
 
6. Πξφθιεζηλ εηο ηέιεζηλ θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο (αξ. 186 
Π.Κ.). 
 
7. πκκεηνρή εηο ηαο πξάμεηο ηαχηαο (σο εζηθήο απηνπξγίαο ή 
ζπλεξγείαο - αξ. 46 θαη 47 Π.Κ.). 
 
8. Παξάλνκνλ νπινθνξίαλ (αξ. 1 θαη 6 παξ. παξ. 1 θαη 3 Ν.Γ. 542 / 
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80). 
 
9. Απεηιάο (αξ. 333 Π.Κ.) θαη 
10. Βιαζθεκίαο (αξ. 198 παξ. 1 Π.Κ.). 
 
Β. ΑΜΝΖΣΗΑ εθ ηνπ Π.Γ. 519 / 74 θαη αη αλσηέξσ πξάμεηο: 
 
Καηά ηελ ελ αξρή ηεο παξνχζεο κλεκνλεπνκέλελ παξαγγειίαλ ε 
εξεπλά κνπ ζα έδεη λα πεξηνξηζζή εηο κνλάο ηαο πξάμεηο, ηαο κε 
εκπίπηνπζαο εηο ηελ δηα ηνπ σο είξεηαη Π.Γ/ηνο ρνξεγεζείζαλ 
ακλεζηίαλ. ν πξνζδηνξηζκφο φκσο ησλ ππφ ηεο ακλεζηίαο 
θαιππηνκέλσλ πξάμεσλ θαη ε ράξαμηο ηεο νξζήο πεξαηηέξσ πνξείαο 
έξεπλεο, ζέηεη πξν εκψλ ζνβαξφλ εξκελεπηηθφλ πξφβιεκα, ε 
αληηκεηψπηζηο ηνπ νπνίνπ παξίζηαηαη αλαγθαία, επί ησ ηέιεη 
δηακνξθψζεσο ππεπζχλνπ γλψκεο. Δίλαη αιεζέο φηη ην γξάκκα ηνπ σο 
είξεηαη λφκνπ παξέρεη απφςεηο επρεξείο ππέξ ηεο παξαδνρήο ηεο 
ακλεζηεχζεσο θαη δηα ηαο σο είξεηαη πξάμεηο. Καη ίδηνπ αχηαη: 
 
1. Ζ δηαηχπσζηο ηεο δηαηάμεσο είλαη ζαθήο θαη επξχηαηνλ ην ραξαρζέλ 
πεξίγξακκα ησλ εηο ηελ ακλήζηεπζηλ ππαγνκέλσλ αδηθεκάησλ. 
Ακλεζηεχνληαη νχησ «ηα θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ηειεζζέληα κέρξη θαη 
ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο εγθιήκαηα, ηα πξνβιεπφκελα θαη 
ηηκσξνχκελα ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π. Κσδηθφο σο θαη ηα πξνο απηά 
ζπλαπηφκελα ή ζπλαθή, εθ' φζνλ πάληα ηαχηα έρνπλ ζρέζηλ πξνο ηελ 
θαηάζηαζηλ ηελ δεκηνπξγεζείζαλ απφ ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967». Δίλαη 
εκθαλέο φηη ην πξνθχπηνλ εληεχζελ ελλνηνινγηθφλ πιαίζηνλ θαιχπηεη 
θαη ηαο πεξί σλ πξφθεηηαη, αλσηέξσ δε πξνζδηνξηζζείζαο, αμηνπνίλνπο 
πξάμεηο (εγθιήκαηα... ηα πξνο απηά ζπλαπηφκελα ε ζπλαθή... ζρέζηλ 
έρνληα πξνο ηελ δεκηνπξγεζείζαλ απφ ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 
θαηάζηαζηλ). 
 
2. Ζ αληηπαξαβνιή θαη ε ζχγθξηζηο ηνπ παξφληνο λνκνζεηήκαηνο πξνο 
ην απνηέιεζαλ πξφηππνλ απηνχ Ν.Γ. 168/73 πξφζζεηαλ ππέξ ηεο 
γλψκεο ηαχηεο παξέρεη επηρείξεκα. Γηφηη ελψ ην Ν.Γ. 168 / 73 
ραξαθηεξίδεη σο ακλεζηεπφκελα ηα πξνεθηεζέληα αδηθήκαηα κφλνλ αλ 
«έηεηλαλ ή νπσζδήπνηε απφιβεπνλ εηο ηελ αλαηξνπήλ ηεο 
θαζεζηεθπίαο ηάμεσο» θαηά ηε δηαηχπσζηλ ηνπ πεξί νπ πξφθεηηαη Π .Γ. 
519 / 74 απειεησζε ε ηειεπηαία απηή πεξηθνπή. Καη ε απάιεηςηο δελ 
δχλαηαη λα ζεσξεζή ζπκπησκαηηθή θαη ηπραία, δηαθπγνχζα θαηά ηελ 
ηερληθήλ δηαηχπσζηλ ηνπ λνκνζεηήκαηνο, θαζ' φζνλ επζχο ακέζσο 
νιφθιεξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφλ ησλ εηο 
ακλήζηεπζηλ ππαγνκέλσλ θαη πξν ηεο 21 Απξηιίνπ 1967 ηειεζζεηζψλ 
αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, σο αθνινχζσο: «Οκνίσο, ακλεζηεχνληαη ηα απηά 
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σο άλσ εγθιήκαηα ηειεζζέληα πξνο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 θαη ηα 
πξνο απηά ζπλαπηφκελα ή ζπλαθή εθ' φζνλ νπσζδήπνηε απέβιεπαλ 
πξνο ηελ αλαηξνπήλ ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεσο». 
 
Καη ε ηαχηε απάιεηςηο νινθιήξνπ πεξηθνπήο, πξνζδηνξηζηηθήο ηεο 
ελλνίαο θαη ηνπ είδνπο ηνπ ακλεζηεπνκέλνπ εγθιήκαηνο δελ θαζηζηά 
ηφζνλ πξφδεινλ ην ππνζηεξηρζέλ φηη «ην πεξί νπ πξφθεηηαη Π.Γ. αθνξά 
πεξηνξηζηηθψο θαη κφλνλ ηαο ελαληίνλ ηνπ θξαηνχληνο κέρξη ηνπ 
Ηνπιίνπ 1974 θαζεζηψηνο πξάμεηο». Αιιά πεξί ησλ εγθιεκάησλ ηνχησλ 
νπδέλ ηίζεηαη ζέκα δη' ν θαη δελ απεηέιεζαλ αληηθείκελνλ ηεο παξνχζεο 
εξεχλεο. 
 
3. Σν πεξηερφκελνλ ηνπ ππ' αξηζ. 106/73 Ν.Γ/ηνο πιήξσο πξνο ην ππ' 
αξηζ. 168 / 73 ελαξκνληδφκελνλ, θαιχπηεη δηα ηεο ππ' απηνχ 
θαζηεξνπκέλεο παξαγξαθήο ηαο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο, 
εθ' φζνλ αχηαη εμεξνχλην ηεο δηα ηνπ Ν.Γ. 168 / 73 ρνξεγνχκελεο 
ακλεζηίαο. Παξφκνηνλ φκσο κέηξνλ δελ εθνινχζεζε ην Π.Γ. 519 / 74. 
 
Καη επιφγσο εξσηάηαη: Γηαηί; Γηφηη ε απάιεηςηο ηεο εθηεζείζεο 
πεξηθνπήο θαηέζηεζε πεξηηηήλ ηελ ηνηαχηελ πξφβιεςηλ, ή δηφηη 
παξφκνηνλ κέηξνλ εθείην εθηφο ηεο βνπιήζεσο ηνπ λνκνζέηνπ. Καηά ην 
αξ. 52 παξ. 3 ηνπ δηα ηεο ππ' αξηζ. 1 / 74 ζπληαθηηθήο πξάμεσο 
επαλαθεξζέληεο ελ ηζρχη πληάγκαηνο ηνπ 1952 ακλεζία ρνξεγείηαη 
κφλνλ επί πνιηηηθψλ εγθιεκάησλ. 
 
Καη σο ηνηαχηα λννχληαη κφλνλ αη θαηά ηεο πνιηηείαο απεπζπλφκελνη 
θαη πξνζβάιινπζαη δηθαηψκαηα απηήο, εηο αλαηξνπήλ δε ή αιινίσζηλ 
ηεο ελ απηή θαζεζηψζεο θαηά ην ηζρχνλ πνιίηεπκα πνιηηηθήο ηάμεσο 
ηείλνπζαη πξάμεηο (Α.Π. 238 / 30, 648 /_46, 457 / 47, 237 θαη 311 / 
50, ελ Θεκ. ΜΑ' ζει. 607, ΝΣ ζει. 360, ΝΖ' ζει. 342, ΞΑ' ζει. 738 
θαη 904 θαη 228 54 Π. Υξ. ΗΓ' ζει. 410). Γελ ζπγθαηαιέγνληαη ζπλεπψο 
κεηαμχ ησλ εγθιεκάησλ ηνχησλ θαη ηα πεξί σλ πξφθεηηαη ησλ θνηλψλ 
αλζξσπνθηνληψλ, ηεηειεζκέλσλ θαη ελ απφπεηξα, ησλ ζσκαηηθψλ 
βιαβψλ, ησλ δηαθεθξηκέλσλ θζνξψλ θ.ιπ. Παξαδνρήλ ηεο αληηζέηνπ 
απφςεσο νδεγεί αλαπνηξέπησο εηο αλεπίηξεπηνλ δηεχξπλζηλ ηεο 
παξαδεδεγκέλεο ελλνίαο ηνπ πνιηηηθνχ εγθιήκαηνο δηα ηνπ 
ραξαθηεξηζκνχ σο ηνηνχησλ θαη ησλ θνηλψλ δνινθνληψλ! Δλ 
πξνθεηκέλσ φκσο ηίζεηαη πξφζζεηαλ εξκελεπηηθφλ πξφβιεκα: ην εμήο: 
 
Πνιηηηθά κφλνλ εγθιήκαηα ακλεζηεχνληαη. Καη εδειψζε φηη ην Π.Γ. 
519 / 74 αθνξά κφλνλ θαη πεξηνξηζηηθψο ηαο ελαληίνλ ηνπ δηθηαηνξηθνχ 
θαζεζηψηνο πξάμεηο. Σνχησλ δνζέλησλ εξσηάηαη: ηη πξνζδηνξίδνπλ 
ελλνηνινγηθψο, σο πξνο ην πνιηηηθφλ πάληνηε έγθιεκα, αη θξάζεηο ηνπ 
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Π.Γ. «θαη ηα πξνο απηά ζπλαπηφκελα ή ζπλαθή»; Αη πξάμεηο ησλ 
νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο θαηά ηελ επνρήλ ηαχηελ, αη ζηξεθφκελνη θαηά 
ησλ πνιηηηθψλ δξψλησλ - ελ ηε εθηεζείζε έλλνηα - αηφκσλ δελ είλαη 
ζπλαθείο πξνο ηα ηνηαχηαο ησλ θαζ' σλ ηα φξγαλα ζηξέθνληαη, εθ' 
φζνλ Δγθιήκαηα ζπλαθή ζεσξνχληαη, θαη' άξζξνλ 129 ΚΠΓ πιελ 
άιισλ θαη «φζα πξάηηνληαη ππφ πνιιψλ θαη' αιιήισλ, είηε 
ζπγρξφλσο, είηε εηο δηαθφξνπο ηφπνπο θαη ρξφλνπο»; Καη εμ εηέξνπ 
πνία ε έλλνηα ησλ ελ πξνθεηκέλσ κε ηα βαζηθά πνιηηηθά εγθιήκαηα 
«ζπλαπηνκέλσλ» ηνηνχησλ; Ζ επί ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ γλψκε 
εκψλ είλαη ε αθφινπζνο: Γένλ λα γίλε απαξαηηήησο δηάθξηζηο κεηαμχ 
πνιηηηθψλ θαη θνηλψλ εγθιεκάησλ. Καη ε δηάθξηζηο αχηε ζπλάγεηαη εθ 
ηεο θχζεσο ηνπ πξνζβαιιφκελνπ δηθαίνπ θαηά ηελ πξαγκάησζηλ 
εθαηέξνπ ηνχησλ, εθ ησλ σζνχλησλ ηνλ δξάζηελ θαη θαηεπζπλφλησλ 
ηελ εγθιεκαηηθήλ βνχιεζίλ ηνπ ειαηεξίσλ θαη εθ ηνπ επηδησθνκέλνπ 
ζθνπνχ. Τθίζηαηαη βεβαίσο έλλνηα ζπλαθήο εηο ηνλ ρψξνλ ηνπ 
πνιηηηθνχ αδηθήκαηνο, αιιά αχηε αλαθέξεηαη εηο ην αδίθεκα ην θαζ' 
εαπηφ κελ εηο ην θνηλφλ δίθαηνλ ππαγφκελνλ κεηά ηίλνο φκσο πνιηηηθνχ 
αδηθήκαηνο ζπλδεφκελνλ. Καη σο ηνηαχηε ζχλδεζηο λνείηαη κφλνλ ε 
ρξεζηκνπνίεζηο ησλ θνηλψλ εγθιεκάησλ σο κέζνπ πξαγκαηψζεσο 
θαζαξψο πνιηηηθνχ αδηθήκαηνο. Δθ ησλ εθηεζέλησλ αβηάζησο 
πξνθχπηεη φηη, παξά ηελ εθ πξψηεο φςεσο επκελή γξακκαηηθήλ 
εξκελείαλ ηνπ λφκνπ, ηα πεξί σλ πξφθεηηαη εγθιήκαηα ησλ νξγάλσλ 
ηεο ηφηε θξαηνχζεο πνιηηεηαθήο ηάμεσο δελ ππάγνληαη εηο ηελ δηα ηνπ 
Π.Γ. 519 / 74 ρνξεγεζείζαλ ακλενηίαλ. Πξνζζεηένλ ηέινο φηη ηα 
εγθιήκαηα ηαχηα νχηε σο ζχλζεηα ή κηθηά πνιηηηθά εγθιήκαηα 
δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ. χλζεηνλ πνιηηηθφλ έγθιεκα πθίζηαηαη φηαλ 
δηα ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεσο πξνζβάιιεηαη ή ηε Πνιηηεία θαη ηδησηηθά 
δηθαηψκαηα θαη πθίζηαηαη ηνηαχηε πξνο άιιεια ζρέζηο, ψζηε ε 
επεξρφκελε θαη' ηδηψηνπ πξνζβνιή λα έρε σο άκεζνλ απνηέιεζκα ηελ 
πξνπαξαζθεπήλ, ηελ δηεπθφιπλζηλ θαη ηελ επηηπρίαλ εγθιήκαηνο 
πνιηηηθνχ. Αιιά ην ηνηνχηνλ πθίζηαηαη κφλνλ εηο ηα πιαίζηα ηεο απηήο 
θαη εληαίαο εγθιεκαηηθήο δξάζεσο, νπρί δε θαη εηο ηελ αληίξξνπνλ 
ηνηαχηελ. Οχησ ηα θαηά ηνπ ηφηε δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ζηξεθφκελα 
εγθιήκαηα ησλ πνιηηηθψο δξψλησλ αηφκσλ πξνζέβαιιαλ νπ κφλνλ ηελ 
ηφηε θξαηνχζαλ πνιηηεηαθήλ ηάμηλ αιιά θαη ηδησηηθά δηθαηψκαηα 
(θαηαζηξνθαί πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θ.ιπ.). Δλ πξνθεηκέλσ φκσο 
πξφθεηηαη πεξί πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο. Καη είλαη ινγηθψο 
απαξάδεθηνλ θαη λνκηθψο ανηεξηθηνλ λα ζεσξήζσκελ φηη είηε ηα 
ειαηήξηα (ππνθεηκεληθή ζεσξία), είηε ε θαηεχζπλζηο ηεο εγθιεκαηηθήο 
βνπιήζεσο (αληηθεηκεληθή ζεσξία) ησλ νξγάλσλ ηνχησλ - 
ελεξγνχλησλ, ζεκεησζήησ, πξνο πξνάζπηζηλ θαη νπρί πξνο θαηάιπζηλ 
ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεσο - ήζαλ πνιηηηθά! Ήζαλ ηνπλαληίνλ θαζαξψο 
εγθιεκαηηθά! Τθ' νηαλδήπνηε φζελ εθδνρήλ ηα πεξί σλ πξφθεηηαη θαη 
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εξεπλψκελα ψδε εγθιήκαηα, δελ ακλεζηεχνληαη. Θα ήην θαη 
αδηαλφεηνλ άιισζηε ην ηνηνχηνλ, ελ φςεη ηνπ είδνπο θαη ηεο βαξχηεηαο 
ησλ εγθιεκάησλ ηνχησλ, ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζεζκνζεηήζεσο ηεο 
ακλεζηεχζεσο, ηνπ αηηίνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ λνκνζεηήκαηνο. 
 
Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΠΡΟ ΚΟΛΑΜΟΝ 
 
Α) Γεληθή αλάιπζηο 
 
Ζ εθ ησλ εθηεζέλησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ επηζήκαλζηο ησλ πξνο 
ηα γεγνλφηα θαη ηα ηξαγηθά επαθφινπζα ηνχησλ ζπλδενκέλσλ 
ππεπζχλσλ πξνζψπσλ δελ παξίζηαηαη εχθνινο. Γηφηη, σο θαη ελ αξρή 
ηεο παξνχζεο εηνλίζζε, πάληεο πιελ ησλ θνηηεηψλ εμεκεηαιιεχζεζαλ 
ην ιεγφκελνλ ζπνπδαζηηθφλ θίλεκα θαη ν ρψξνο ηνπ Πνιπηερλείνπ 
κεηεβιήζε εηο αηκαηνβαθή ζηίβνλ ελφο απελνχο θαη εμνλησηηθνχ 
αγψλνο θαλαηηθψλ πνιηηηθψλ αληηζέζεσλ. Καη αθφκε δηφηη νπδεκίαλ 
πξνο ηα ηξαγηθά επαθφινπζα ησλ γεγνλφησλ ηνχησλ είρε ζρέζηλ ην 
θαζ' χιελ ππεχζπλνλ θαη αξκφδηνλ Τπνπξγείνλ Παηδείαο θαη θαη' 
επέθηαζηλ ε Κπβέξλεζηο . Μαξθεδίλε. Δπηβάιιεηαη φζελ ε δηα κέζνπ 
ηνπ πεξηβάιινληνο ηελ φιελ ππφζεζηλ ηδηφκνξθνπ, πεξηέξγνπ θαη ελ 
πνιινίο ζθνηεηλνχ θιίκαηνο αλαδήηεζηο ησλ πξάγκαηη ππεπζχλσλ θαη ε 
ελ ζπλερεία θαηνλνκαζία ηνχησλ. Σνληζηένλ θαη' αξρήλ φηη νπδεκία, 
θαζ' εκάο, βαξχλεη πνηληθή επζχλε κέινο ηεο ηφηε πνιηηηθήο 
Κπβεξλήζεσο, δηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: Καηά ην ηφηε ηζρχνλ χληαγκα 
άπαζαη αη εηο ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Ακχλεο θαη Αζθαιείαο αθνξψζαη 
αξκνδηφηεηεο αλήθνλ εηο ηνλ Πξφεδξνλ ηεο Γεκνθξαηίαο. Δηο ηνχηνλ 
νκνίσο ππήγνλην θαη αη ππεξεζίαη πιεξνθνξηψλ. 
 
Με ηνλ θνηηεηηθφλ θφζκνλ θαη ηα δεηήκαηα ησλ εζρνινχλην πέληε (5) 
εηδηθψηεξαη ππεξεζίαη πιεξνθνξηψλ, αη εμήο: α) Ζ Γηεχζπλζηο 
Νεφηεηνοηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο, β) Σν «πνπδαζηηθφλ Σκήκα» ηεο 
Γεληθήο Αζθαιείαο, γ) Ζ ΓΓΔΑ (YEA), δ) Ζ ΚΤΠ θαη ε) Ζ ΔΑ δηα ηνπ 
εηδηθνχ Αλαθξηηηθνχ Σκήκαηνο ηεο. Άπαζαη αη αλσηέξσ Τπεξεζίαη, 
ηειείσο αζπληφληζηνη κεηαμχ ησλ, είρνλ ζσξείαλ πξαθηφξσλ κεηαμχ 
ηνπ θνηηεηηθνχ θφζκνπ. Καη ην κφλνλ Τπνπξγείνλ, φπεξ εζηεξείην 
νηαζδήπνηε ηππηθήο αξκνδηφηεηνο ήην ην Τπνπξγείνλ Παηδείαο (Οξάηε 
θαηάζεζηλ Παλ. ηθλαίνπ). Απιεξνθφξεηνλ επνκέλσο παξέκελε ην 
κφλνλ αξκφδηνλ Τπνπξγείνλ θαη νπδέλ ν ηφηε Τπνπξγφο εγλψξηδελ επί 
ησλ ηεθηαηλνκέλσλ εηο ηνλ ππ' απηνχ ειεγρφκελνλ ρψξνλ θπβεξλεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηνο. Γη' ν θαη εηο ηελ ελψπηνλ εκψλ θαηάζεζίλ ηνπ ηνλίδεη 
ηα εμήο: «Έληηκνο ππάιιεινο ηεο ΚΤΠ κε εβεβαίσζελ φηη θαηά ηελ 
Πέκπηελ θαη Παξαζθεπήλ 15 θαη 16 Ννεκβξίνπ 1973, επξίζθνλην εληφο 
ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηειέρε ηεο ΚΤΠ θαη έηεξνλ ιίαλ αμηφπηζηνλ 
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πξφζσπνλ κνπ είπελ φηη είδελ εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ δεθάδαο 
αλζξψπσλ... ηεο ΔΑ (εμ επηζήκσλ νχησ ρεηιέσλ επηβεβαηνχληαη ηα 
ππφ ηνπ πξάθηνξνο ηεο ΚΤΠ Γ Πίκπα θαηαηηζέκελα). Πηζηεχσ φηη νη 
θηλεζέληεο ηνλ Ννέκβξηνλ ειάρηζηνη θνηηεηαί δελ είρνλ ηελ παξακηθξάλ 
ζπλείδεζηλ ηνπ ηη εηεθηαίλεην. Οπδέ θαη εγψ ην εγλψξηδνλ, αιι' 
ελφκηδνλ κφλνλ φηη ζα εκαηαηνχλην αη εθινγαί θαη ε απνθαηάζηαζηο ηεο 
ειεπζεξίαο ππέξ εο εθφπηνλην... Σν ζπκπέξαζκα κνπ είλαη φηη ε 
νξγάλσζηο κηθξνεπαλαζηάζεσο ηεο 16-11-1973 ήην εμσθνηηεηηθή, 
έθεξε κάιηζηα θαη θάπνηνλ επηηειηθήλ ζθξαγίδα. Οη νξγαλσηαί Έιιελεο 
ή μέλνη ή θαη ακθφηεξνη εγλψξηδνλ βεβαίσο ηαο αληηθαζεζησηηθάο 
δηαζέζεηο ησλ λέσλ, πηζαλφλ δε θαη εληέρλσο λα ππεθίλεζαλ ή λα 
επέζπεπζαλ ηελ εθδήισζηλ, δηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο θάιπκκα 
ηεο ηδηθήο ησλ πξνκειεηεκέλεο εθδειψζεσο. 
 
ηφρνο ησλ άκεζνο ήην «ε πξφιεςηο ησλ δειψζεσλ Μαξθεδίλε θαη ε 
καηαίσζηο ησλ εθινγψλ» (νξάηε θαηάζεζηλ). Πξνο ηελ άπνςηλ ηαχηελ 
πιήξσο ζηνηρείηαη θαη ν ηφηε Πξσζππνπξγφο, φζηηο θαη εηδηθψηεξνλ ηελ 
πεγελ ηεο αλσκαιίαο ηαχηεο πξνζδηνξίδσλ κεηά ζαθήλεηαο ηνλίδεη φηη 
αη ηνηαχηαη απφςεηο θαη ζθέςεηο ηνπ «δελ αλαθέξνληαη βεβαίσο εηο ηνπο 
ηδενιφγνπο ή ζεξκφαηκνπο λένπο ή ηαο παξαζπξφκελνο κάδαο». 
 
Υαξαθηεξηζηηθφλ ηεο αγλνίαο ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ πεξί ηεο 
θηλήζεσο ησλ αξκάησλ θαη ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αλαπηχμεσο ηεο φιεο 
επηρεηξήζεσο είλαη ην φηη νχηνο επιεξνθνξήζε πεξί πάλησλ ηνχησλ 
θαηά ηελ 1ελ πξσηλήλ ψξαληεο 17-1-1973 παξά ηνπ παξ' απηψ 
πθππνπξγνχ, φζηηο ηπραίσο νκνίσο αληειήθζε ηελ θίλεζηλ ησλ 
αξκάησλ, θαηεξρνκέλσλ ήδε πξνο ην Πνιπηερλείνλ. Δπιφγσο δε, δηφηη 
νιίγαο κφλνλ ψξαο πξνεγνπκέλσο, αιιά, σο θαη αλσηέξσ εηνλίζζε, 
είρνλ ζπκθσλεζή. Ζ θαηά ηελ 13.30 ψξαληεο 16.11.1973 
ηεξκαηηζζείζα επίζεκνο ζχζθεςηο ησλ ππεπζχλσλ θπβεξλεηηθψλ 
παξαγφλησλ, είρε ραξάμεη ζαθψο ηνλ ηξφπνλ ηεο αληηδξάζεσο έλαληη 
ησλ θνηηεηηθψλ ηαξαρψλ θαη ησλ πεξί ην Πνιπηερλείνλ εθδειψζεσλ: 
ήπηνο ηξφπνο, απνθπγή βίαο, απαγφξεπζηο δαθξπγφλσλ θαη κφλνλ ελ 
εζράηε αλάγθε ξίςηο απηψλ θαη απζηεξά απαγφξεπζηο ππξνβνιηζκψλ. 
 
Παξαιιήισο, φκσο, πξνο ηαχηα ή θαη πξνεγνπκέλσο άιιαη εηο άιινπο 
ρψξνπο ειακβάλνλην απνθάζεηο: Αη πάζεο θχζεσο πνιηηηθνί ηάζεηο θαη 
απνρξψζεηο απφ ηεο δεμηάο κέρξη ηεο αξηζηεξάο ησλ πνηθίισλ ήδε θαη 
πνιιψλ απνρξψζεσλ δηεηζδχνπλ εηο ην θίλεκα ησλ θνηηεηψλ θαη ην 
πνιηηηθνπνηνχλ ελνχκελνη εηο ηελ θαηά ηεο δηθηαηνξίαο αληίζεζηλ θαη 
ηελ δηα ηελ πηψζηλ ηεο θνηλήλ επηδίσμηλ. «Σν Κφκκα καο - γξάθεη ν 
παξαλφκσο ηφηε εθδηδφκελνο «Ρηδνζπάζηεο» εηο ην θχι. ππ' αξ. 65 - 
πάιεπε λα κεηαηξέςε ηελ νξγή ηνπο ζε θηλεηνπνίεζε, έηζη πνπ λα 
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νμπλζνχλ νη αληηζέζεηο... λα δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξνη φξνη πάιεο γηα 
ηηο επηθείκελεο ζπγθξνχζεηο κε ηελ δηθηαηνξία... ζηάζεθαλ ζνβαξφο 
παξάγνληαο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο...». Γη' ν θαη ε βίαηα αληίδξαζηο 
ηεο ΔΑ κεηά ηελ επηθξάηεζηλ ηνπ Αξρεγνχ ηεο, δηα ηεο απφ 12-12- 
1973 γλσζηήο αλαθνηλψζεσο ηεο, δη' εο θαηεγνξεί ηνπο Καζεγεηάο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ, ζηειηηεχεη ηελ ζπκπεξηθνξάλ ηεο πγθιήηνπ, ε νπνία 
«επηκέλεη λα νκηιή πεξί αζχινπ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαηά κίαλ 
αδηαλφεηνλ αληίιεςηλ», νκηιεί πεξί αλαξρηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιατθψλ 
θηλεηνπνηήζεσλ θαη ην ζπνπδαηφηεξνλ απνθαιχπηεη ηαο θαηά ηελ 
επνρήλ ησλ γεγνλφησλ πξνζέζεηο θαη δηαζέζεηο ηεο δηα ησλ θξάζεσλ: 
 
«Οη αλαξρηθνί εθκεηαιιεπφκελνη... θαη ηελ ριηαξάλ αληηκεηψπηζηλ ηεο 
φιεο θαηαζηάζεσο ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο θαη 
ελζαξξπλφκελνη θαη ππνθηλνχκελνη ππφ παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ 
(αηδεκφλσο απνζησπάηαη ν ξφινο ηεο ηδίαο θαη ησλ άιισλ!) εμήιζνλ 
ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη πξνέβεζαλ εηο εκπξεζκνχο θαη θαηαζηξνθάο, 
δεκηνπξγήζαληεο εηθφλα Γεθεκβξηαλψλ εηο ην Κέληξνλ ησλ Αζελψλ» 
(νξάηε ηαχηελ κεηαμχ ησλ εγγξάθσλ ηνπ Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ). Ζ ΚΤΠ 
εμαπνιχεη ηνπο πξάθηνξαο ηεο, νη νπνίνη παξαηεξνχλ, παξαθνινπζνχλ 
θαη εηο παληνίαο πξάμεηο βηαηφηεηαο εμσζνχλ ηνπο αλχπνπηνπο 
ζπνπδαζηάο. (Οξάηε θαηαζέζεηο ηθλαίπν θαη Πίκπα). Ο ηειεπηαίνο 
νχηνο απνθαιχπηεη ραξάθηεξηζηηθψο φηη κέγα ήην ην πιήζνο ησλ εηο ην 
Πνιπηερλείνλ πξαθηφξσλ ηεο ΚΤΠ, νη νπνίνη εθσηνγξάθηδνλ ηνπο 
πξσηεξγάηαο ηεο θηλήζεσο θαη θαηέγξαθαλ εηο καγλεηνηαηλίαο ηαο 
ζπλνκηιίαο ησλ, δηέλεηκαλ πξνθεξχμεηο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ πξνο 
επεξεαζκφλ ησλ, ελαληίνλ ηεο ηφηε θαηαζηάζεσο, παξεκπφδηδνλ ηελ 
εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ εηζαγσγήλ ηξαπκαηηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαθνκίδσληαη νχηνη εηο ην Ρπζκηζηηθφλ ή αιιαρνχ, έλζα ε αζηπλνκία 
ήην παξνχζα δηα ηα πεξαηηέξσ, θαηέζηξεθαλ δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ 
Πνιπηερλείνπ θαη εμσζνχλ αθνινχζσο ηνπο θνηηεηάο λα νπιηζζνχλ δηα 
μχισλ θαη ζηδήξσλ «γηα λα ρηππήζνπλ ηνπο κπάηζνπο ηεο ρνχληαο», 
επεδήηεζαλ λα πξνκεζεπζνχλ ρεκηθά πξντφληα εθ ησλ εξγαζηεξίσλ 
ηνπ Υεκείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ δηα λα θαηαζθεπάζνπλ εθξεθηηθφο χιαο, 
έξξηςαλ ηελ ηδέαλ πξνκήζεηαο φπισλ εηο ηνπο θνηηεηάο, θ.ιπ., 
πξνζθξνχζαληεο φκσο εηο ηελ απνθαζηζηηθήλ θαη ζζελαξάλ άξλεζηλ 
ησλ λέσλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο πνπδαζηψλ. Ζ ΔΑ δηαζέηεη 
άλδξαο ελ πνιηηηθή πεξηβνιή εληφο θαη εθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ, νίηηλεο 
νκνίσο παξαθνινπζνχλ αιιά θαη βαλαχζσο θαθνπνηνχλ ηνπο πνιίηαο. 
 
ηξαηησηηθαί ππεξεζίαη πιεξνθνξηψλ εηδηθνχο ησλ πξάθηνξαο 
απνζηέιινπλ εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ. Αη ζηξαηησηηθνί δπλάκεηο 
επξίζθνληαη απφ λσξίο ελ επηθπιαθή ελψ παξά ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο, δίδεηαη ε εληνιή λα θηλεζνχλ δπλάκεηο ζηξαηησηηθνί πξνο 
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ελίζρπζηλ ηεο εληαιζείζεο πξνο ππνβνιήλ ηεο αηηήζεσο θαη ελ ζπλερεία 
θαηαιπζείζεο νπζηαζηηθψο αζηπλνκίαο. Καη ε επηρείξεζηο ζκηθξχλεηαη 
κελ πεξηγξαθηθψο σο πξνο ηαο δηαζηάζεηο ηεο θαη ηελ ηζρχλ ησλ 
δπλάκεσλ (νιίγαη δπλάκεηο θαη ηξία ή ηέζζεξα άξκαηα κάρεο), σο 
ελέξγεηα δε ςπρνινγηθνχ επεξεαζκνχ θαη εθθνβηζκνχ εμαθνινπζεί λα 
ραξαθηεξίδεηαη! Παξαδφμσο φκσο θαη κειαγρνιηθψο ήδε πάληα ηαχηα 
ερνχλ εηο ηα ψηα φισλ, φζσλ έδεζαλ ηελ ηξαγηθφηεηα ησλ ζηηγκψλ ή 
εηέληζαλ ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο! Γηφηη, αλεμαξηήησο ησλ πεξί 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απνθάζεσο Παπαδφπνπινπ ππνζηεξηδφκελσλ, ην 
κελ ζαθψο ππφ ησλ ηφηε ζηξαηησηηθψλ εγεηφξσλ θαηαηίζεηαη φηη 
«απεθαζίζζε απφ θνηλνχ κεηά ησλ αξρεγψλ φπσο ην δηαηεζεζφκελνλ 
εηο ην Πνιπηερλείνλ ζπγθξφηεκα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ είλαη ηζρπξφλ 
εηο κέζα» (θαηάζ. ππ' αξηζ. 133), ην δε εθ ησλ δηαδξακαηηζζέλησλ θαη 
ησλ αηκαηεξψλ απνηειεζκάησλ ειεγρφκελε ε πξνυπάξμαζα δηάθνξνο 
δήζελ απφθαζηο θξίλεηαη αλαθξηβήο. Δάλ ππήξμελ παξέθθιηζηο ε 
αλππαθνή ζα έδεη εγθαίξσο λα επηζεκαλζή, λα ζηειηηεπζή θαη λα 
θνιαζζή. Γελ είλαη δε δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζή φηη εηο ην θχκα απηφ 
ηεο βηαηφηεηαο θαη ην παλδαηκφληνλ ησλ ππξνβνιηζκψλ δελ θαηέζηε 
δήιε νηαδήπνηε παξέθθιηζηο εθ ηεο απνθάζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, νχηε 
αλεθάλεζαλ εθδειψζεηο αλππαθνήο, δηα λα επέιζε άκεζνο, απζηεξά 
θαη νξγίιε ε αληίδξαζηο ηνπ παλίζρπξνπ ηφηε εθθξαζηνχ ηεο 
πνιηηεηαθήο βνπιήζεσο. Σν απηφ νκνίσο ιεθηένλ θαη δηα ηνπο ηφηε 
ππεπζχλνπο ζηξαηησηηθνχο εγήηνξεο, νίηηλεο σζαχησο ππνζηεξίδνπλ ηα 
πεξί πξνζέζεσο ςπρνινγηθνχ επεξεαζκνχ θαη εθθνβηζκνχ θαη 
ππάξμεσο απζηεξψλ δηαηαγψλ δηα ηελ κε ξίςηλ ππξνβνιηζκψλ, 
εθθξάδνπλ δε ηελ νδπλεξάλ έθπιεμίλ ησλ δηφηη εθνλεχζεζαλ 
άλζξσπνη εθ ησλ ξηπηνκέλσλ βνιψλ. Πηζηεχνκελ βεβαίσο φηη νη πεξί 
σλ πξφθεηηαη ζηξαηησηηθνί εγήηνξεο δελ ππήξμαλ νκφςπρνη, ησλ 
επηδησμάλησλ ηφηε ηελ βίαλ θαη ηελ ρξήζηλ ησλ φπισλ, είρνλ φκσο 
ππνρξέσζηλ λα πξάμνπλ ηα θαζ' εαπηνχο δηα λα ηελ απνηξέςνπλ, δη' ν 
θαη άιισο εθηηκάηαη ε επζχλε απηψλ. θεηινλ, εθ' φζνλ αχηε ήην ε επί 
ηνπ πξνβιήκαηνο ζέζηο ησλ θαη ηνηαχηε ε αιεζήο πξφζεζίο ησλ, λα 
θηλήζνπλ ηελ θαηά ησλ παξαβαηψλ ησλ δηαηαγψλ ησλ πεηζαξρηθήλ 
αιιά θαη πνηληθήλ δίσμηλ επί ηε θαηεγνξία ηεο ζηάζεσο (αξζξ. 63 παξ. 
1 εδ. γ' ΠΚ - βηαηνπξαγίαη θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ), ηεο 
απείζεηαο (άξζξνλ 64 παξ. 1 εδ. α' ΠΚ - άξλεζηο ππαθνήο εηο ηαο 
δηαηαγάο αλσηέξσλ), ηεο παξαβάζεσο ζηξαηησηηθήο εληνιήο (αξ. 72 
παξ. 1 γ' ΠΚ) θαη ησλ άζθνπσλ ππξνβνιηζκέλσλ (αξ. 103 εδ. β' ΠΚ) 
εθφζνλ δηεπηζηψζε φηη ζηξαηησηηθνί εππξνβφινπλ απηνβνχισο θαη άλεπ 
επιφγνπ αηηίαο, πιήζνο αλζξψπσλ θνλεχζαληεο θαη πεξηζζνηέξνπο 
ζνβαξψο ηξαπκαηίζαληεο. Οπδέλ φκσο ηνχησλ, ησλ πνιχ θπζηθψλ θαη 
αλακελφκελσλ εγέλεην, αιι' άληηθξπο αληίζεηνο ζπκπεξηθνξά 
επεδείρζε. Οχησ ν κελ ηφηε πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο απεχζπλε 
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δηάγγεικα πξνο ηνλ ειιεληθφλ ιαφλ, εηο ν αλαγγέιισλ ηελ 
επαλαθνξάλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, σκίιεη πεξί αλαξρηθψλ 
εθδειψζεσλ θαη πεξί ζπλσκνζίαο ησλ ερζξψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 
νκαιφηεηαο θαη δηεβεβαίνπ πεξί ηεο απνθάζεσο ηνπ λα πξνάζπηζε ηελ 
γαιήλελ, ηαο θαηαθηήζεηο θαη ηελ αζθάιεηαλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 
(εθεκεξίδεο ηεο 18.11.1973), ν δε ηφηε Αξρεγφο ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ, ππνδερφκελνο ηνλ Πξσζππνπξγφλ εηο ην Μέγαξνλ ηνπ 
Αξρεγείνπ, σκίιεζελ νκνίσο πεξί αλαξρηθψλ εθδειψζεσλ εηο ηνλ 
θνηηεηηθφλ ρψξνλ θαη απεθάιπςελ φηη δηαβιέπνπζαη αη έλνπινη 
δπλάκεηο ηαο πηζαλάο εμειίμεηο, εχμεζαλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ θαη 
δηεηάρζεζαλ λα παξέμνπλ ηελ ππνζηήξημίλ ησλ πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο 
ηάμεσο, αλαιαβνχζαη ηελ εθθαζάξηζηλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ πέξημ 
ρψξνπ (εθεκεξίδεο ηεο 21-11-1973). Ακθφηεξνη δε πεξί αλαίκαθηνπ 
σκαινπλ επηρεηξήζεηο θαη σο αζχζηνια ςεχδε εραξαθηήξηδαλ ηα πεξί 
ππξνβνιηζκψλ «δηαδηδφκελα»! Αη ηνηαχηαη ζέζεηο ππεζηεξίρζεζαλ θαη 
εθαιχθζεζαλ αθνινχζσο θαη ππφ ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ δηα 
δειψζεσλ ηνπ εηο ην Αξρεγείνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Φξνλνχκελ φκσο, 
ελ φςεη, πάλησλ, ησλ εθηεζέλησλ, φηη ε ηνηαχηε εθδήισζηο ζπληζηά 
θαζαξάλ πνιηηηθήλ πξάμηλ θαη δελ ζεκέιηνη, νχηε βεβαίσο απνδεηθλχεη, 
νηαλδήπνηε πνηληθήλ επζχλελ, απηνχ ηε θαη ησλ Τπνπξγψλ ηνπ: 
Δζληθήο Ακχλεο, Γεκνζίαο Σάμεσο θαη Δζληθήο Παηδείαο, νίηηλεο νκνίσο 
δελ έζρνλ αλάκημηλ ελεξγφλ εηο ηα γεγνλφηα θαη ηελ αληηκεηψπηζηλ 
ηνχησλ, νχηε παξάιεηςίο ηηο αμηφπνηλνο ηνπο βαξχλεη. Ζ νπζηαζηηθή 
ζέζηο ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ ήην αληίζεηνο πξνο πάζαλ έλλνηαλ βίαο, 
δη' ν θαη επιφγσο, αιιά θαη επζηφρσο, παξαηεξεί φηη «εάλ είρα 
πξνιάβεη λα θάκσ ηελ ζπλέληεπμηλ ηεο 17-11-1973 ίζσο άιιε ζα ήην ε 
εμέιημηο ησλ πξαγκάησλ θαη ηδίσο δελ ζα είρνκελ ζξελήζεη ηα ζχκαηα 
δηα ηα νπνία θάζε ειιεληθή ςπρή βαζπηάηελ αηζζάλεηαη νδχλε» (νξάηε 
θαηάζεζηλ). Καη ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ππεξάλσ ησλ αθεξεκέλσλ θαη 
ανξίζησλ πιαησληθψλ εμνξθηζκψλ θείηαη ε εθ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 
αλαθαηλνκέλε αιήζεηα. Ο Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο, δειψζαο ίζσο 
δφμαλ Νηε Γθσι, δηα ηελ εθκεηάιιεπζηλ ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, 
απεγφξεπζελ εηο ηελ Αζηπλνκίαλ ηελ έγθαηξνλ πξνο πξφιεςηλ ησλ 
γεγνλφησλ επέκβαζηλ θαη δηεθήξπζζελ: «Αο ηα ζπάζνπλ. Αο θάςνπλ 
θαη ην Πνιπηερλείνλ. Αο θαηεβνχλ θαη ζηνπο δξφκνπο. Αο ζπάζνπλ θαη 
βηηξίλεο» (θαηάζεζηο ηθλαίνπ). Αηθληδίσο φκσο θαη άγλσζηνλ δηαηί θαη 
πψο ε γλψκε ηνπ θαηαζηξέθεηαη θαη δηαηάζζεη ηελ θηλεηνπνίεζηλ ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, βνεζνχκελνο ελ ηνχησ ππφ ησλ ηφηε ππεπζχλσλ 
εγεηφξσλ ηνπ ηξαηεχκαηνο θαη δε ησλ: Αξρεγνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
θαη Γηνηθεηψλ ΑΓΔΝ θαη ΓΑ. Καη ε επί κίαλ 7εηίαλ δεινηχπσο θιεηζηή 
παξακείλαζα ππμίο ηεο Παλδψξαο αλνίγεηαη! Αληειήθζε πξνθαλψο ηελ 
εηο βάξνο ηνπ απφ ηνπ Απγνχζηνπ ήδε 1973 ππνβφζθνπζαλ θίλεζηλ ησλ 
Ρνπθνγάιε, Ησαλλίδε, Μπνλάλνπ (θαηάζεζηο ηθλαίνπ) θαη πξνζπαζεί 
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λα αληίδξαζε δηα ηεο εγθαίξνπ θαηαζηνιήο ηεο ππφ ησλ άιισλ ήδε 
εθκεηαιιεπφκελεο πξνθαλψο εμεγέξζεσο, έρσλ απνθαζίζεη 
ελδερνκέλσο, θαη αλαβνιήλ ησλ ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο Μαξθεδίλε 
ππεζρεκέλσλ εθινγψλ. Καη εηο ηελ θίλεζηλ φκσο ηαχηελ 
ππεξθαιαγγίδεηαη. Γηφηη ην ζρέδηνλ ήην έηνηκνλ θαη νη εθηειεζηνί ηνπ 
πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνη θαη απνθαζηζηηθνί. Γελ ήην βεβαίσο 
ζπκπησκαηηθή θαη ηπραία ε εηο ην θέληξνλ ηεο Ακέζνπ Γξάζεσο ηεο 
Αζηπλνκίαο παξνπζία ησλ Αμησκαηηθψλ Λνππάζε, Λνχθνπηνπ θαη 
Νηεξηηιή, πηζηψλ εηο ηνλ Γεκήηξηνλ Ησαλλίδελ, σο εδείρζε κεηά ηελ 
θαηά ηελ 25-11-1973 επηθξάηεζηλ ηνχηνπ, νχηε άλεπ ζεκαζίαο ε 
έθδεινο αλεζπρία ηνπ ηειεπηαίνπ, ζπλερψο εξσηψληαο αλ έθζαζαλ ηα 
άξκαηα εηο ην Πνιπηερλείνλ θαη επελέβεζαλ θαη ε εζπεπζκέλε εθ ηνπ 
Κέληξνπ αλαρψξεζίο ηνπ ίλα κεηαβή ν ίδηνο πξνζσπηθψο εηο ην 
Πνιπηερλείνλ, δηφηη - θαζ' α εδήισζελ εηο επήθννλ πάλησλ «αξγνχλε 
πνιχ θαη ζα πάσ κφλνο κνπ». Καη κεηέβε ησ φληη ζεκαληηθφλ 
δηαδξακαηίζαο εηο ηελ φιελ επηρείξεζηλ ξφινλ (νξάηε θαηαζέζεηο ππ' 
αξηζκ. 99, 159, 221 θαη 268). Παξά ηαχηα ν ηφηε Γηνηθεηήο ΑΓΔΝ 
θαηαζέηεη φηη νχηνο ήην απιψο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο Αζηπλνκίαο θαη 
ηεο ΑΓΔΝ θαη νπδεκίαλ είρελ αξκνδηφηεηα λα επέκβε θαζ' νηνλδήπνηε 
ηξφπνλ! Ο ηξαηεγφο ακεηαλνήησο επίζηεπελ φηη ν πεξί νπ πξφθεηηαη 
πληαγκαηάξρεο ζα εζέβεην ηελ έλλνηαλ ηεο ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο. 
Μεη' νιίγνλ φκσο ηξαγηθψο δηεςεχζζε δηφηη ν ίδηνο, ππφ θαησηέξσλ ηνπ 
ζπλειήθζε! Οη Ησαλλίδεο θαη Ρνπθνγάιεο, δηα ησλ εηο απηνχο πηνηψλ 
Αμησκαηηθψλ θαη πξαθηφξσλ, επεξεάδνπλ ζνβαξψο θαη ζαθψο ηελ φιελ 
επηρείξεζηλ, εμαπνιχνληεο θχκα βηαηνηήησλ θαη ππξνβνιηζκψλ, επί ησ 
ηέιεη ηεο δεκηνπξγίαο επλντθψλ δηα ηελ πξναπνθαζηζζείζαλ θίλεζηλ 
ζπλζεθψλ αζθαιείαο, αλαηαξαρήο θαη ζπγθξνχζεσλ. Καη εηο ην 
θαηαιιήισο ήδε πξνεηνηκαζζέλ θαη θξάηεζαλ ηδηφκνξθνλ θιίκα 
ζπγρχζεσο, παληθνχ θαη ζπγθξνχζεσλ, νξγηάδνπλ νη θνηλνί δνινθφλνη 
ελζπείξνληεο αδηζηάθησο ηνλ ζάλαηνλ εηο βάξνο αζψσλ θαη αφπισλ 
λέσλ αλζξψπσλ, ην κέγα ακάξηεκα ησλ νπνίσλ ήην φηη εδήηνπλ 
«Διεπζεξίαλ θαη Γεκνθξαηίαλ». Καη πεξηέξγσο ν κεδεκίαλ έρσλ 
αλαιάβεη απνζηνιήλ εηο ηελ επηρείξεζηλ ηφηε Γηεπζπληήο ηεο ΔΑ 
Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο, κεηαβαίλεη πεξί ψξαλ 04.00 ηεο 17-11-1973 εηο 
ηνλ ρψξνλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Καη νπδείο, νχηε θαη ν ίδηνο απνθαιχπηεη 
δηαηί! Γηφηη είλαη αζηείνλ ην ιερζέλ φηη κεηέβε απιψο εθ... πεξηέξγεηαο! 
 
Δηδηθψο δένλ εληαχζα λα ζεκεησζή φηη δελ είλαη άκνηξνλ ζεκαζίαο ηηλφο 
ην πιήξσο εθ ηεο εξεχλεο βεβαησζέλ φηη νη λένη νχηνη ηνπ 
Πνιπηερλείνπ, σο αλαξρηθνί, επθφισο θαη αλελδνηάζησο 
ραξαθηεξηδφκελνη, δελ εθφλεπζαλ, δελ εθαθνπνίεζαλ θαη νπδέλα 
ζνβαξψο εηξαπκάηηζαλ, αιι' νη ίδηνη θαη ην αλψλπκνλ πιήζνο ππήξμαλ 
ηα εμηιαζηήξηα ζχκαηα ησλ πεξί «Γεκνθξαηίαο» πεξηέξγσλ αληηιήςεσλ 



Το πόριςμα Τςεβά 

σελ 39 / 44 
@kanaliotis………………………………………………………………………………………………………………………………………………….kanali.wordpress.com 

ησλ «εξψσλ» ηεο επνρήο θαη ησλ αδίζηαθησλ νξγάλσλ ησλ! 
 
Καη ε Αζηπλνκία πνίνλ ξφινλ δηεδξακάηηζελ εηο ηελ φιελ απηήλ 
επηρείξεζηλ; πλήξγεζε δηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππεπζχλσλ ηφηε 
εγεηφξσλ ηεο εηο ηελ επηβνιήλ ηεο ζειήζεσο ηξίησλ. Οχησ κνινλφηη 
εηο απηήλ αλήθελ ε επζχλε, αιιά θαη ε θαηά λφκνλ δηθαησκαηηθφηεο, 
δηα ηελ αληηκεηψπηζε/ ησλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ησλ εμ απηψλ ηαξαρψλ, 
θαη' αξρήλ κελ απξαθηεί θαη ηεξεί ζηάζηλ εθεθηηθφηεηνο, επλννχζαλ 
ηελ νξγάλσζηλ θαη δηφγθσζηλ ηνπ θηλήκαηνο, εμ εηέξνπ δηαηεξεί εηο 
ζπλερή θαη εμαληιεηηθήλ επηθπιαθήλ θαη εγξήγνξζηλ ηνπο 
αζηπλνκηθνχο ππαιιήινπο, κε ζπλέπεηαλ ηελ επηθίλδπλνλ σο εθ 
θακάηνπ θαη ηεο ζπζζσξεπκέλεο αγαλαθηήζεσο - σο εθ ησλ επηζέζεσλ 
θαη ησλ πξνπειαθηζκψλ - θφξηηζηλ ηνπ ςπρηζκνχ ησλ θαη ηέινο δέρεηαη 
λα ππνβάιε ηελ αίηεζηλ δηα ηελ επέκβαζηλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 
ζπκκεηέρεη εηο ζεηξάλ ελεξγεηψλ θαη εθδειψζεσλ, παξαλφκσλ, ησλ 
αθνινχζσλ: ηελ θαηά παξάβαζηλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ βηαίαλ 
δηάιπζηλ ησλ ζπλαζξνίζεσλ, ηελ δπλακηθήλ παξαβίαζηλ ηνπ 
Παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ, παξά ηελ ξεηψο εθθξαζζείζαλ αληίζεηνλ 
άπνςηλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δηζαγγειίαο θαη ηελ άλεπ γλψκεο ησλ 
εθπξνζψπσλ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο ρξήζηλ ησλ φπισλ. 
Σέινο δηα ηνπ ηφηε Αξρεγνχ ηεο δηέηαμελ ηε ζχιιεςηλ πιήζνπο 
αηφκσλ, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ αλακθηζβεηήησο δελ ήζαλ νχηε 
«πξσηαίηηνη» νχηε «ππεχζπλνη» ηεο ζπλαζξνίζεσο θαη ησλ εθδειψζεσλ 
θαη αίηηλεο παξαλφκσο θαηεθξαηήζεζαλ. Τπήξμαλ νκνίσο θαη 
κεκνλσκέλα αζηπλνκηθά φξγαλα, ππφ ηεο εξεχλεο - εηο ην πιήζνο ησλ 
αγλψζησλ - εληνπηζζέληα, ηα νπνία ππήξμαλ δξάζηαη ζπγθεθξηκέλσλ 
αμηνπνίλσλ πξάμεσλ. 
 
Γηα ηελ θαηά λφκνλ ζεκειίσζηλ ηεο ππαηηηφηεηνο ησλ θαζ' εκάο 
ππεπζχλσλ ηνληζηέα θαη ηα αθφινπζα: 
 
1) Ζ θαηά λφκνλ απνζηνιή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 
Αζθαιείαο, πιελ άιισλ, πεξηιακβάλεη θαη ην θαζήθνλ πξνζηαζίαο ηεο 
δσήο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηνο, ηεο ηηκήο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 
πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ. πλεπψο νη ηφηε εγέηαη ηνπ ηξαηνχ θαη ηεο 
Αζηπλνκίαο είραλ σο εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ, ην ηεξφλ 
θαζήθνλ λα πξναζπίζνπλ ηελ δσήλ θαη ζσκαηηθήλ αθεξαηφηεηα ησλ εηο 
ηελ ζπλάζξνηζηλ πνιηηψλ έλαληη ησλ πάζεο θχζεσο θαθνπνηψλ ή ησλ 
εγθιεκαηηθψο δξψλησλ νξγάλσλ ησλ θαηά ην πεξί νπ πξφθεηηαη 
αηκαηεξφλ ηξηήκεξνλ. Καη ηνχην κε πξάμαληεο, ήηνη ηνπο γλσζηνχο θαη 
αγλψζηνπο δξάζηαο κε παξεκπνδίζαληεο εηο ην θνληθφλ έξγνλ ησλ, 
εγέλνλην ππαίηηνη απιήο ζπλεξγείαο εηο ηαο θπξίαο πξάμεηο απηψλ 
αξλεηηθψο εθδεισζείζεο, ήηνη δηα παξαιείςεσο εθηειέζεσο ηνπ εθ ηνπ 



Το πόριςμα Τςεβά 

σελ 40 / 44 
@kanaliotis………………………………………………………………………………………………………………………………………………….kanali.wordpress.com 

λφκνπ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ ηεθηνκέλνπ θαζήθνληνο (αξ. 15 θαη 47 
ΠΚΝ Υσξαθά: Γελ. Αξραί Π.Γ. παξ. 98 III Α ζει. 328, Αγγ. 
Μπνπξνπνχινπ: Δξκ. Π.Κ. ππ' αξ. 47 ζει. 148 νκνίσο ζρεηηθψο Α.Π. 
248 / 68 Π. Υξ. ΗΣ ζει. 511 επ.). 2) Οπδέλ νπδακφζελ ηίζεηαη 
πξφβιεκα «πξνζηαγήο», ζπλεπαγφκελεο άξζηλ ηνπ αδίθνπ ραξαθηήξαο 
ησλ εμ αηηίαο ησλ ππξνβνιηζκψλ ηδία ηειεζζεηζψλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ. 
Καη ηνχην δηφηη δελ ζπλέηξεμαλ αη θαη' αξ. 21 Π.Κ. πξνυπνζέζεηο ελ ηε 
εθηειέζεη ησλ πεξί σλ πξφθεηηαη εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Οη πάληεο 
νχησ αξλνχληαη ηελ χπαξμηλ δηαηαγήο πξνο ξίςηλ θαη εθθνβηζηηθψλ, 
έζησ, βνιψλ. Καη ππάξρνπζα φκσο ηνηαχηε, φπεξ απνιχησο αιεζέο, 
θαζ' εκάο θαη πιήξσο εμαθξηβσκέλνλ σο πξνο ηα έκπξνζζελ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο δηαδξακαηηζζέληα, «δελ εδφζε θαηά ηνπο 
λνκίκνπο ηχπνπο θαη παξά ηεο αξκνδίαο Αξρήο» σο αλσηέξσ 
αλαιπηηθψο εηνλίζζε. Γελ ζπλεπάγεηαη φζελ ηα θαηά λφκνλ θαηαιπηηθά 
ηνπ αμηνπνίλνπ, απνηειέζκαηα. 
 
β) Δηδηθσηέξα επηζήκαλζηο 
 
Γχλαληαη ήδε λα θαηνλνκαζζνχλ πξνο δηεπθφιπλζηλ ηνπ αλαθξηηηθνχ 
έξγνπ, νη εθ ηεο εξεχλεο πξνθχπηνληεο θαη θαηά ηελ γλψκελ εκψλ 
ππεχζπλνη ηεο πεξί εο πξφθεηηαη ηξαγσδίαο, θαηά λνκηθήλ αμηνιφγεζηλ 
ηνπ ξφινπ εθάζηνπ εηο ηαχηελ. 
 
1) Γεψξγηνο Υξ. Παπαδφπνπινο, ηφηε Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 
2) Γεκήηξηνο Αξηζηνη. Ησαλλίδεο, Τπνζηξάηεγνο, ε.α. ηφηε δηνηθεηήο 
ηεο ΔΑ θαη 
 
3) Μηραήι Ρνπθνγάιεο, Τπνζηξάηεγνο ε.α., ηφηε Αξρεγφο ηεο ΚΤΠ. 
Φέξνληαη σο εζηθνί απηνπξγνί αλζξσπνθηνληψλ εθ πξνζέζεσο 
(ηεηειεζκέλσλ θαη ελ απφπεηξα) επηθηλδχλσλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, 
δηαθεθξηκέλσλ θζνξψλ θαη πξνθιήζεσλ εηο ηέιεζηλ θαθνπξγεκάησλ ή 
πιεκκειεκάησλ, πξάμεσλ ππφ γλσζηψλ θαη αγλψζησλ - ηε εξεχλε - 
δξαζηψλ, ηειεζζεηζψλ (σο θαησηέξσ). Παξαηεξεηένλ εληαχζα φηη ν 
εζηθφο απηνπξγφο δελ δξα θαηά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ εγθιήκαηνο, 
αιιά επηδξά επί ηεο βνπιήζεσο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ίλα πξνθνιέζε 
απφθαζηλ απηνχ πξνο εθηέιεζηλ ηεο αδίθνπ πξάμεσο. Καη σο γλσζηφλ 
δελ είλαη απαξαίηεηνλ λα πξνθαζνξηζζή ελ ηαηο ιεπηνκεξείαηο ηεο ε 
ππφ εθηέιεζηλ πξάμηο, νπδέ ην πξφζσπνλ εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ ζα 
ηειεζζή (ΑΠ 334 / 58 Π. Υξ. Α' 151). Οκνίσο δελ είλαη απαξαίηεηνλ 
φπσο απνθαιπθζή θαη γλσζζή ν απηνπξγφο ηνπ εγθιήκαηνο (ΑΠ 37 / 
1969 Γ. Υξ. Ηζ' 208). 
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4) Νηθφιανο Νηεξηηιήο, Σαμίαξρνο, ηφηε επηηειάξρεο ΑΓΔΝ, απηνπξγφο 
αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνζέζεσο εηο βάξνο λεαξνχ ζπνπδαζηνχ θαη 
εζηθφο απηνπξγφο εηέξσλ αλζξσπνθηνληψλ (ηεηειεζκέλσλ θαη ελ 
απφπεηξα) σο θαη ζσκαηηθψλ βιαβψλ. 
 
5) Γεκήηξηνο Ησάλλνπ, Εαγνξηαλλάθνο, Αληηζηξάηεγνο ε.α. ηφηε 
Αξρεγφο Δλφπισλ Γπλάκεσλ, δηαηάμαο ηελ θίλεζηλ ησλ ηκεκάησλ 
ζηξαηνχ. 
 
6) Κσλζηαληίλνο Ησάλλνπ Μαπξνεηδήο, Αληηζηξάηεγνο ε.α. ηφηε Γ / 
ληήο ΑΓΔΝ, έρσλ ηνλ ζπληνληζκφλ θαη ην γεληθφλ πξφζηαγκα ηεο 
επηρεηξήζεσο. 
 
7) Νηθφιανο Κσλ. Ραθαειάθεο, Αληηζηξάηεγνο ε.α., ηφηε Γ / ληήο ηεο 
ΓΑ, παξηζηάκελνο θαηά ηελ εθηέιεζηλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη επνπηεχσλ 
ηαχηεο. 
 
8) Νηθφιανο Αξηζη. Γαζθαιφπνπινο, ηφηε Αξρεγφο Αζηπλνκίαο, 
επνπηεχσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Γπλάκεσλ. 
 
9) Λνπθάο Γεσξγίνπ Υξηζηνινπθάο, ηφηε Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο 
Αζελψλ, ππεχζπλνο ησλ ελεξγεηψλ ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ σο 
πξνο ηελ αληηκεηψπηζηλ ησλ εθδειψζεσλ. 
 
10) Θξαζχβνπινο Γηνβάλεο, Σαμίαξρνο, ηφηε πληαγκαηάξρεο, 
επηθεθαιήο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ εηο ηελ θαηά ηνπ Πνιπηερλείνπ 
επηρείξεζηλ. 
 
Άπαληεο εκθαλίδνληαη σο απινί ζπλεξγνί ηνπ σο είξεηαη, ηνπ εζηθνχ 
απηνπξγνχ, δηα ηεο παξνρήο ζεηηθήο ζπλδξνκήο εηο απηφλ ελ ησ 
πιαηζίσ ηεο αξκνδηφηεηνο εθάζηνπ, απινί νκνίσο ζπλεξγνί ησλ 
γλσζηψλ θαη αγλψζησλ εγθιεκαηηψλ ελ ηε δηαπξάμεη ησλ 
αλζξσπνθηνληψλ θαη ζσκαηηθψλ βιαβψλ, ηεο ηνηαχηεο ζπλδξνκήο ησλ 
εθδεισζείζεο, σο εηνλίζζε ήδε αξλεηηθψο, ήδε δηα παξαιείςεσο 
εθηειέζεσο ηνπ εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ ηηθηνκέλνπ ηεξνχ 
θαζήθνληνο πξναζπίζεσο ηεο δσήο θαη ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηνο ησλ 
πνιηηψλ έλαληη ησλ πάζεο θχζεσο θαθνπνηψλ θαη ησλ εγθιεκαηηθψο 
δξψλησλ νξγάλσλ ησλ. Ο εμ απηψλ Νηθφιανο Γαζθαιφπνπινο, 
ηπγράλεη νκνίσο θαη έκκεζνο απηνπξγφο παξαλφκνπ ζπιιήςεσο θαη 
θαηαθξαηήζεσο ησλ ζπιιεθζέλησλ. 
 
11) ππξίδσλ ηαζάθεο, Ίιαξρνο ηεζσξαθηζκέλσλ, δηαηάμαο ηελ 
είζνδνλ ηνπ άξκαηνο εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ, απηνπξγφο απνπεηξψλ 
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αλζξσπνθηνλίαο ησλ επί ησλ θηγθιηδσκάησλ ηεο πχιεο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ επξηζθνκέλσλ ζπνπδαζηψλ, ηδία δε ηεο δηαθπγνχζεο ηνλ 
ζάλαηνλ θαη βαξχηαηα κφλνλ ηξαπκαηηζζείζεο Π. Ρεγφπνπινπ. 
 
12) ηαχξνο Βαξλάβαο, Αληηζηξάηεγνο ε.α., Γ / ληήο ηνπ ελ ησ 
Τπνπξγείσ Γεκνζίαο Σάμεσο Μηθηνχ Δπηηειείνπ. Ζζηθφο απηνπξγφο 
αλζξσπνθηνληψλ (κηαο ηεηειεζκέλεο θαη πνιιψλ ελ απφπεηξα) σο 
δηαηάμαο ηελ ρξήζηλ ησλ φπισλ θαηά ηνπ πιήζνπο. 
 
13) Ζιίαο Σζηανχξαο ή Σζαπνχξεο, απηνπξγφο αλζξσπνθηνληψλ (κηαο 
ηεηειεζκέλεο θαη πνιιψλ ελ απφπεηξα) θαη παξαλφκνπ νπινθνξίαο δηα 
πνιεκηθνχ φπινπ. 
 
14) Δπάγγεινο Κσλ. Μαληδψξνο, Αλζππίιαξρνο ηφηε ηεζσξαθηζκέλσλ, 
απηνπξγφο απνπεηξψλ αλζξσπνθηνλίαο θαη επηθηλδχλσλ ζσκαηηθψλ 
βιαβψλ (θαηάζ. ππ' αξηζκ. 241 θαη 242). 
 
15) Τπίιαξρνο Μηραήι Γνπλειάο, Αλζππαζπηζηήο Λάκπξνο 
Κσλζηαληέιινο, Αμησκαηηθνί ηνπ ΚΔΣΘ, ιαβφληεο κέξνο εηο ηελ θαηά 
ηνπ Πνιπηερλείνπ επηρείξεζηλ. Φέξνληαη σο απηνπξγνί ή εζηθνί 
απηνπξγνί απνπεηξψλ απηνθηνλίαο θαη επηθηλδχλσλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ 
(θαηαζέζεηο ππ' αξηζκ. 72, 76 θαη 116). 
 
16) Αζηπθχιαμ ππφ ζηνηρεία Λ 21 Ζιίαο Καξαδήκαο θαη δεχηεξνο 
ηνηνχηνο ππφ ην κηθξφλ φλνκα Νηθφιανο, εθηεινχληεο ππεξεζίαλ ελ ησ 
Ρπζκηζηηθά) Κέληξσ Αζελψλ ηελ λχθηα ηεο 16εο πξνο 17ελ Ννεκβξίνπ 
1973, ηπγράλνπλ ζπλαπηνπξγνί κεη' άιισλ αγλψζησλ, 
αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνζέζεσο θαη επηθηλδχλσλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ εηο 
βάξνο ηξαπκαηηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο (θαηαζ. ππ' αξηζκ. 72, 76 θαη 
116). 
 
17) Βαζίιεηνο Γεσξγίνπ Μπνπθιάθνο, ηφηε Γηνηθεηηθφο Γ / ληήο ηνπ 
Ρπζκηζηηθνχ, απινχο ζπλεξγφο, δηα ηεο παξνρήο πιηθήο θαη ςπρηθήο 
ζπλδξνκήο, εηο ηνπο ππφ ζηνηρ. 15 θαηεγνξνπκέλνπο θαη απηνπξγφο 
παξαλφκνπ νπινθνξίαο, απεηιψλ θαη βιαζθεκίαο εηο βάξνο ησλ 
ηξαπκαηηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ. 
 
18) Γεκήηξηνο Κσλ. Καηζνχιεο, Σαγκαηάξρεο Υσξνθπιαθήο, ηφηε 
ζηέιερνο ηεο ΚΤΠ, απινχο κελ ζπλεξγφο ηνπ ππφ ζηνηρ. 3 εζηθνχ 
απηνπξγνχ, δηα ηεο παξνρήο ζεηηθήο εηο απηφλ ζπλδξνκήο ελ ησλ 
πιαηζίσ ηεο αξκνδηφηεηνο ηνπο θαη απινχο νκνίσο ζπλεξγφο ησλ 
γλσζηψλ θαη αγλψζησλ εγθιεκαηηψλ ελ ηε δηαπξάμεη αλζξσπνθηνληψλ 
θαη ζσκαηηθψλ βιαβψλ, δηα παξαιείςεσο σο αλσηέξσ ηεο ηνηαχηεο 
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ζπλδξνκήο ηνπ εθδεισζείζεο. 
 
19) Γεκήηξηνο Παλαγ. Πίκπαο, απηνπξγφο πξνθιήζεσλ εηο δηάπξαμηλ 
θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο. 
 
20) Ο ππ' αξηζκ. 472 αζηπθχιαμ (θαηάζ. ππ' αξ. 229), απηνπξγφο 
απφπεηξαο αλζξσπνθηνλίαο λεαξνχ καζεηνχ έκπξνζζελ ηνπ 
Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ ηελ 17-11-1973. 
 
21) Αγλψζησλ ζηνηρείσλ αζηπθχιαμ ηνπ Γ' Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο, 
επξηζθφκελνο ελ ππεξεζία πεξί ψξαλ 14.30 ηεο 17-11-1973 απηνπξγφο 
επηθηλδχλνπ ζσκαηηθήο βιάβεο εηο βάξνο ηνπ Γεκνζζέλνπο ακνχξε, 
ηαηξνχ (θαηαζ. ππ' αξηζκ. 145), κεηαβάληνο απηφζη θαηά ηελ 
δηαδηθαζίαλ παξαιαβήο ηνπ λεθξνχ αδειθνχ ηνπ. 
 
22) Ησάλλεο Νηθ. Καιχβαο, Τπαζηπλφκνο, απηνπξγφο επηθηλδχλσλ 
ζσκαηηθψλ βιαβψλ εηο βάξνο ησλ εμεξρφκελσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ 
ζπνπδαζηψλ (θαηάζ. Θενδ. Καινχδε, ππ' αξηζκ. αξ. 104). 
 
23) άθεο Σακπνχξεο, Ησάλλεο Κνπξήο θαη σηήξηνο Νάλνο, 
αξρηθχιαθεο ηνπ ΛΕ' Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο, ζπλαπηνπξγνί 
επηθηλδχλνπ ζσκαηηθήο βιάβεο, εηο βάξνο ηνπ Ησάλλνπ Υξα (θαηάζ. ππ' 
αξηζ. 142). 
 
24) Πιήζνο αγλψζησλ δξαζηψλ φισλ ησλ αλαθεξζεηζψλ πξάμεσλ, 
κεηαμχ ησλ ζηξαηησηψλ, αζηπλνκηθψλ θαη απιψλ πνιηηψλ. 
 
 
IV. ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
Δθ ησλ εθηεζέλησλ δήινλ θαζίζηαηαη φηη ε δίσμηο ησλ σο είξεηαη 
πξάμεσλ θαη ν θνιαζκφο ησλ απνδεηρζεζνκέλσλ ελφρσλ είλαη 
ππνρξέσζηο ηεο δηθαηνζχλεο. Δπηηξέςαηε φζελ φπσο εηζεγεζψ πξνο 
Τκάο ηελ άκεζνλ άζθεζηλ πνηληθήο δηψμεσο θαη ηελ εηο ηαθηηθήλ 
αλάθξηζηλ παξαπνκπήλ ηεο ππνζέζεσο σο πξνο απαληάο ηνπο 
εθηεζέληνο ζηξαηησηηθνχο θαη αζηπλνκηθνχο, εηο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ 
θνηλψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ππαγφκελνπο έλεθελ ηεο αλαπηπρζείζεο 
αλσηέξσ ζπκκεηνρήο εγθιεκαηηθήο δξάζεσλ ησλ (αξ. 248 παξ. 1 
ΠΚ). Οίθνζελ λνείηαη φηη ηα αλαθχπηνληα πεξί ηελ νξζφηεηα ηνπ ηε 
ραξαθηεξηζκνχ ησλ πξάμεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφλ ησλ ππεπζχλσλ, 
πξνβιήκαηα αιεζνχο εξκελείαο θαη νξζήο αμηνινγήζεσο πξεπέζηεξνλ 
ζα αληηκεησπηζζνχλ θαηά ηελ δηαδξνκήλ ηεο δηθαζηηθήο εξεχλεο. 
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Ζ ππ' εκνχ ελεξγεζείζα ηαρεία θαη αλαιπηηθή - φζε κνη δχλακηο - 
έξεπλα θαη ηα εθ ηαχηεο πξνθχςαληα, θαηά ηα εθηεζέληα, ζηνηρεία 
εληάζζνληαη εηο ην πξνπαξαζθεπαζηηθφλ θαη δηεξεπλεηηθφλ πάληνηε 
πιαίζηνλ ηεο απιήο πξνθαηαξθηηθήο εμεηάζεσο, ζθνπφο ηεο νπνίαο σο 
γλσζηφλ είλαη λα θξηζή αλ ζπληξέρε πεξίπησζηο πνηληθήο δηψμεσο (αξ. 
31 παξ. 1 εδ. α ΚΓΓ) θαη νπρί λα εξεπλεζή ελ πιεξφηεηη θαη 
εκπεξηζηαησκέλνπο ε ππφζεζηο. 
 
Αλαθέξσ ηέινο φηη εηο ηελ παξνχζαλ δηθνγξαθίαλ έρνπλ ελζσκαησζή 
θαη αη κελχζεηο ησλ: Γξεγνξίνπ Σξπθ. Παπαδάηνπ, Κπξηάθνπ Νηθ. 
πεξηνχλε θαη Γεκεηξίνπ Παπαδνπνχινπ. 
Δλ Αζήλαηο ηε 14 Οθησβξίνπ 1974 Ο ελεξγήζαο ηελ πξνθαηαξθηηθψλ 
εμέηαζηλ Δηζαγγειεχο 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΔΒΑ  

 

ΔΗΑΓΓΔΛΔΤ ΠΡΩΣΟΓΗΚΩΝ 


