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1. Αλαίκαθηε εθθέλσζε ηνπ Πνιπηερλείνπ
Τν πξσί, 10 π.κ., ηνπ Σαββάηνπ 17 Ννεκβξίνπ 1973, ε ζηξαηησηηθή εγεζία ηήο ρνύληαο
Γεωξγίνπ Παπαδόπνπινπ, όπσο θαη νη ππνπξγνί ηήο λενζύζηαηεο ηόηε (κόιηο 40 εκεξώλ)
«κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο» Σππξίδωλνο Μαξθεδίλε, είραλ ιόγνπο (ή έηζη λόκηδαλ) λα
αηζζάλνληαη αλαθνπθηζκέλνη ή θαη δηθαησκέλνη: Πξηλ από 7 ώξεο, ζηηο 2:53 ηα μεκεξώκαηα,
είρε αξρίζεη ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε θαηά ησλ εμεγεξκέλσλ θνηηεηώλ ζην Πνιπηερλείν, θαη
κέζα ζε ειάρηζην ρξόλν, πεξίπνπ ζε 30 ιεπηά, ην Πνιπηερλείν είρε πεξηέιζεη ππό ηνλ πιήξε
έιεγρν ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ ηνπ θαζεζηώηνο. Τν ζεκαληηθόηεξν
όισλ ήηαλ όηη ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε1 «εθθαζάξηζεο» ηνπ Πνιπηερλείνπ είρε δηεμαρζεί
θαη νινθιεξσζεί αλαίκαθηα,2 όπσο αθξηβώο είρε ζρεδηαζζεί ζε επηηειηθό 3 επίπεδν: Οη
αλζξώπηλεο απώιεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκίσξεο ζηξαηησηηθήο εηζβνιήο ζην
Πνιπηερλείν ήζαλ κεδεληθέο. Ούηε έλαο λεθξόο εληόο ηνύ Πνιπηερλείνπ.4 Αθόκε δε
θαιύηεξα ήζαλ ηα λέα, ζύκθσλα κε ηνπο ηόηε θξαηνύληεο, ζρεηηθά κε ηηο αλζξώπηλεο
απώιεηεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνύ θέληξνπ ηήο Αζήλαο: Ούηε έλαο λεθξόο θνηηεηήο ηνύ
Πνιπηερλείνπ.5 Υπήξραλ βέβαηα πιεξνθνξίεο, κέρξη ηόηε, πνπ αλέθεξαλ ηέζζεξηο (4)
επηβεβαησκέλνπο λεθξνύο6 από αδέζπνηα ή άιια ππξά, θνλεπζέληεο εθηόο ηνύ ρώξνπ ή θαη
καθξάλ ηνύ Πνιπηερλείνπ, 3-5 ώξεο πξηλ7 ηελ ζηξαηησηηθή εηζβνιή ζην Πνιπηερλείν, αιιά
απηόο ν αξηζκόο ζεσξείην ηόηε από ηνπο θξαηνύληεο, αλ όρη κηθξόο, ελ ηνύηνηο επηθνηλσληαθά
κάιινλ «δηαρεηξίζηκνο».8

2. «Μεηαπνιπηερλεηαθή» απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεσο
Σε εθείλν ην πιαίζην, ν Μαξθεδίλεο όρη κόλνλ δελ παξαηηήζεθε από ηελ πξσζππνπξγία, αιιά
αηηήζεθε από ην ζηξαηησηηθό θαζεζηώο ηελ επαλαθνξά ηνύ Σηξαηησηηθνύ Νόκνπ, ήηνη ηελ
άκεζε θήξπμε ηεο ρώξαο ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ έηη
πεξαηηέξσ νη εμνπζίεο ηήο εγεζίαο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ήηνη ησλ αληηζηξαηήγσλ ηνύ
ΓΔΣ, πνπ ππνηίζεηαη όηη είραλ απνδείμεη ελ ηνηο πξάγκαζη (ζηελ επέκβαζε ζην Πνιπηερλείν)
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ηόζνλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο όζνλ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο πεηζαξρία ζηηο εληνιέο
ηνύ «Πξνέδξνπ ηήο Γεκνθξαηίαο» Γ. Παπαδόπνπινπ πεξί αλαηκάθηνπ εθθελώζεσο ηνπ
Πνιπηερλείνπ. Σύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ησλ θξαηνύλησλ, ε πξνζσξηλή επαλαθνξά ηνύ
Σηξαηησηηθνύ Νόκνπ ζα δηεζθάιηδε όηη νη ηεξαξρηθώο εληζρπκέλνη «Παπαδνπνπιηθνί»
αληηζηξάηεγνη ζα ήζαλ ζε ζέζε λα απνηξέςνπλ ή εμνπδεηεξώζνπλ ηπρόλ απόπεηξα γηα
πεξαηηέξσ εθηξνπή ππνδαπιηδνκέλε από νπνηαδήπνηε αθξαία ζηνηρεία ηνύ θξάηνπο ή ηνπ
παξαθξάηνπο (Ισαλληδηθνύο θαηώηεξνπο ή κέζνπο αμησκαηηθνύο, θιηκάθηα ηεο ΚΥΠ θ.η.ι.),
πνπ βπζζνδνκνύζαλ ζρεδόλ εκθαλώο επί εβδνκάδεο θαηά ηεο θπβέξλεζεο Μαξθεδίλε θαη
ήδε επί ηξείο κήλεο θαηά ηνπ θαζεζηώηνο Παπαδόπνπινπ. Πξάγκαηη ε ρώξα, ηέζζεξηο ώξεο
κεηά ηελ εηζβνιή ηνύ ηαλθ ζην Πνιπηερλείν, είρε θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο
(«θαηάζηαζε πνιηνξθίαο»),9 κε ηαλθο θαη ζηξαηηώηεο ζηνπο δξόκνπο, κε απνηέιεζκα ε
«ηάμηο θαη αζθάιεηα» λα έρεη θαηλνκεληθώο απνθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα θαη ζε όιε ηελ
επηθξάηεηα, ή ηνπιάρηζηνλ απηό ελόκηδαλ νη θξαηνύληεο, θαη' εθείλν ην πξσί (10 π.κ.) ηεο 17εο
Ννεκβξίνπ 1973, κέρξη θαη επηά ώξεο κεηά ηελ αλαίκαθηε εθθέλσζε ηνύ Πνιπηερλείνπ.
Σύληνκα όκσο, θαηά ηηο ακέζσο επόκελεο ώξεο, ε Κπβέξλεζε Μαξθεδίλε θαη ελ γέλεη ην
θαζεζηώο Παπαδόπνπινπ ζα πεξηέπηπηαλ ζε κηα δίλε ρανηηθώλ εμειίμεσλ, γηαηί ζηηο
παξαπάλσ απηνεπηβεβαησηηθέο εθηηκήζεηο ηνπο είραλ ινγαξηάζεη ρσξίο ηνλ μελνδόρν, ήηνη
ρσξίο λα έρνπλ αληηιεθζεί εγθαίξσο κέρξη ηόηε ηελ εγθιεκαηηθή απνθαζηζηηθόηεηα ησλ
«Ισαλληδηθώλ» επηδόμσλ πξαμηθνπεκαηηώλ.

3. Απηνςία Ισαλλίδε ζην Πνιπηερλείν
Οη ηόηε θξαηνύληεο δελ είραλ αμηνινγήζεη επαξθώο ηόηε κία ζεκαληηθή πιεξνθνξία: Όηη
πεξί ηηο 4 π.κ. ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 1973, κόιηο κία ώξα κεηά ηελ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην
Πνιπηερλείν, εζεάζε εθεί ν «κεδεκίαλ έρσλ αλαιάβεη απνζηνιήλ εηο ηελ επηρείξεζηλ
Δηεπζπληήο ηήο ΕΣΑ» Δεκήηξηνο Ιωαλλίδεο. Οξζώο κεηέπεηηα ν Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ
Γεκήηξηνο Τζεβάο επεζήκαλε, ζην από 14.10.1974 Πόξηζκά ηνπ, όηη «είλαη αζηείνλ ην ιερζέλ
όηη κεηέβε εθεί απιώο εθ... πεξηεξγείαο».10
Ο πξαγκαηηθόο ιόγνο ηήο απξνζδόθεηεο ή θαη πξνθιεηηθήο επίζθεςεο ηνπ Ισαλλίδε ζην
Πνιπηερλείν, επιόγσο ζα κπνξνύζε λα εμεγεζεί από ηα κελύκαηα πνπ είραλ αξρίζεη λα
θαηαθιύδνπλ ην Γεληθό Δπηηειείν εθείλν ην βξάδπ, από ηηο 3:10 π.κ., πνπ βεβαίσλαλ θαη
επηβεβαίσλαλ

όηη

ε

ζηξαηησηηθή επηρείξεζε

εθθελώζεσο

ηνπ

Πνιπηερλείνπ

θαη

θπγαδεύζεσο11 ησλ θαηαιεςηώλ θνηηεηώλ από ηηο Δηδηθέο Γπλάκεηο, είρε ζηεθζεί από
απόιπηε επηηπρία, ήηνη είρε νινθιεξσζεί ηαρύηαηα θαη αλαίκαθηα, κε κεδέλ ζύκαηα
(λεθξνύο) εληόο ή θαη εθηόο ηνύ Πνιπηερλείνπ. Αλεθέξεην κόλνλ έλαο ζνβαξόο αιιά κε
ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκόο κίαο θνηηήηξηαο12 θαηά ηελ είζνδν ηνπ άξκαηνο ζην Πνιπηερλείν,
θαη επαθόινπζνη κηθξνηξαπκαηηζκνί θνηηεηώλ από εμαγξησκέλνπο13 αζηπλνκηθνύο.
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Ο Ισαλλίδεο δπζθνιεύεην λα πηζηέςεη ηα πξώηα κελύκαηα πεξί αλαηκάθηνπ
εθθελώζεσο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη επίζεο αλαηκάθηνπ θπγαδεύζεσο ηόζσλ πνιιώλ
ρηιηάδσλ θνηηεηώλ, ρσξίο νύηε θαλ έλα ζύκα: Με ηόζεο πνιιέο θαη βαξηά εμνπιηζκέλεο14
ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, όπσο επίζεο θαη ρηιηάδεο εμνπιηζκέλνπο αζηπλνκηθνύο ζην
Πνιπηερλείν θαη ζην θέληξν ηήο Αζήλαο, θαη κάιηζηα κε ηόζνπο πνιινύο πξάθηνξεο ηεο
Κ.Υ.Π., ηεο Δ.Σ.Α. θαη άιισλ ππεξεζηώλ15 κέζα ζην Πνιπηερλείν, αξθνύζε κόλν κία ερζξηθή
ελέξγεηα ησλ πνιηνξθνπκέλσλ θνηηεηώλ (ή έζησ πξνβνθάηζηα) 16 θαηά ηνπ άξκαηνο κάρεο
έκπξνζζελ ηνπ Πνιπηερλείνπ, ή θαηά ελόο εθ ησλ άιισλ ηεζζάξσλ αξκάησλ επί ηεο νδνύ
Παηεζίσλ, έκπξνζζελ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδό
Τνζίηζα, ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζξπαιιίδα γηα λα γίλεη καθειεηό (πνπ επηπρώο δελ έγηλε).
Γηα λα επηιύζεη ην κπζηήξην, ν Αξρεγόο ηήο Δ.Σ.Α. απεθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη
απηνςία, ν ίδηνο πξνζσπηθά (άλ θαη παληειώο αλαξκόδηνο), ζηνλ ρώξν ηνύ Πνιπηερλείνπ
—αλ κε ηη άιιν γηα λα εμαθξηβώζεη γηαηί νη πξάθηνξέο ηνπ ζην Πνιπηερλείν θαη ζηνπο πέξημ
ρώξνπο είραλ απνηύρεη ηόζν νηθηξά ζην λα παξαζύξνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε πξνθιεηηθέο
αθξόηεηεο— θαη πξνο ηνύην αλερώξεζε εζπεπζκέλα από ηνπ Παπάγνπ πξνο ην θέληξν ηήο
Αζήλαο. Φζάλνληαο ζην Πνιπηερλείν (4 π.κ.), ν Ισαλλίδεο δηεπίζησζε, ηδίνηο όκκαζη πιένλ,
όρη κόλνλ όηη ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ήηαλ αλαίκαθηε αιιά θαη όηη ε κνλαδηθή εκθαλήο
θαηαζηξνθή πνπ είρε ππνζηεί ην Πνιπηερλείν ήηαλ ε ηζνπεδσζείζα από ην άξκα πύιε ηνπ:
Οη θαηαιεςίεο θνηηεηέο είραλ «παξαδώζεη» ζηνπο ζηξαηησηηθνύο ην Πνιπηερλείν εηο ελ
θαιή θαηάζηαζε ην είραλ «παξαιάβεη». Φσξίο ινηπόλ ζύκαηα θαη ρσξίο πιηθέο
θαηαζηξνθέο, ν Ισαλλίδεο πξνθαλώο αληειήθζε όηη ν Παπαδόπνπινο, ε εγεζία ηνύ ΓΔΣ,
όπσο θαη ε εγεζία ησλ θαηαιεςηώλ θνηηεηώλ, είραλ από θνηλνύ κάιινλ «θεξδίζεη» ηνλ
«πξώην γύξν»:17 Η ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ Σηξαηεγώλ, αληί λα πξνζιάβεη ηελ
(αηκαηεξή) κνξθή κηαο βηαίαο θαη «παξαδεηγκαηηθήο» (θνλνθηνληθήο) εμνπδεηέξσζεο ησλ
θαηαιεςηώλ —όπσο ν Ισαλλίδεο θαη νη ζπλ απηώ αθξαίνη επίδνμνη πξαμηθνπεκαηίεο ήιπηδαλ
καηαίσο— ηειηθά πξνζέιαβε ηελ (αλαίκαθηε) κνξθή κηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο
δηαζώζεσο ή θαη θπγαδεύζεσο ησλ θνηηεηώλ. Καηά ζπλέπεηα, όπσο εμειίρζεθε ε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηνπ ΓΔΣ ζην Πνιπηερλείν, είρε απνζηεξήζεη από ηνλ Ισαλλίδε έλα
ζθεληθό (αηκαηεξήο) εθηξνπήο θαη (ρανηηθήο) αλαξρίαο, ην νπνίν ζα κεγηζηνπνηνύζε (εάλ
πθίζηαην) ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηνύ επηθεηκέλνπ πξαμηθνπήκαηνο πνπ ν Ισαλλίδεο ήδε
πξνεηνίκαδε κεζνδηθά, επί ηξείο κήλεο, θαηά ηνπ θαζεζηώηνο Παπαδόπνπινπ.
Πξνθεηκέλνπ επνκέλσο λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηνηρεηώδεο θιίκα επηθαηλνκέλεο αλαξρίαο
θαη θαζεζησηηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο, ήηνη κηα «εηθόλα Δεθεκβξηαλώλ εηο ην Κέληξνλ ησλ
Αζελώλ»,18 πξνθαλώο δελ δηέιαζε ηήο αληηιήςεσο ηνπ Ισαλλίδε όηη ην «ζθεληθό» ηνύ
Πνιπηερλείνπ επεβάιιεην λα «ζπκπιεξσζεί» ηαρύηαηα, έζησ θαη εηεξνρξνληζκέλα, εθ ησλ
πζηέξσλ (ex post), κε ην ζεκειηώδεο ζηνηρείν πνπ κέρξη ηόηε παζηθαλώο «έιιεηπε» από ηελ
«Παπαδνπνπιηθή» αλαίκαθηε επέκβαζε ζην Πνιπηερλείν: ηνπο δεθάδεο λεθξνύο.
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4. «Μεηαπνιπηερλεηαθό» ινπηξό αίκαηνο
Πξνο ηνύην, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε εληύπσζε ζην επξύ θνηλό όηη νη «λεθξνί ηνύ
Πνιπηερλείνπ» αλέξρνληαη δήζελ ζε...«δεθάδεο», θηλεηνπνηήζεθαλ ζθνηεηλά («Ισαλληδηθά»)
θιηκάθηα ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ παξαθξάηνπο, ώζηε ηελ ίδηα κέξα (Σάββαην 17 Ννεκβξίνπ
1973),

έζησ

θαη

εηεξνρξνληζκέλα,

ήηνη

επηά

(7)

ώξεο

κεηά

ηελ

αλαίκαθηε

(«Παπαδνπνπιηθή») εθθέλσζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, λα επηζπκβεί ην αδηαλόεην: Μέζα ζε
ηξηζήκηζπ ώξεο, 10:00-13:30 εθείλεο ηήο απνθξάδνο εκέξαο, δνινθνλήζεθαλ νθηώ άνπινη
πνιίηεο,19 ελώ δεθάδεο άιινη ηξαπκαηίζζεθαλ, βαιιόκελνη από ειεύζεξνπο ζθνπεπηέο, από
εμαρξεησκέλνπο αζηπλνκηθνύο ππό ηελ «αληηθνκκνπληζηηθή» επήξεηα «Ισαλληδηθώλ»
αμησκαηηθώλ,20 θαη από αληίζηνηρα («Ισαλληδηθά») πιεξώκαηα θάπνησλ αξκάησλ κάρεο
θαη ηεζσξαθηζκέλσλ, πνπ νύησο παξήθνπαλ θαηάθσξα ηηο δηαηαγέο ηήο εγεζίαο ηνύ ΓΔΣ.21
Η θόιαζε πνπ επεθξάηεζε ζην θέληξν ηήο Αζήλαο θαη' εθείλν ην ηξίσξν, 7-10 ώξεο κεηά ηελ
(«Παπαδνπνπιηθή») επέκβαζε ζην Πνιπηερλείν, πεξηγξάθεηαη από ηνλ Δηζαγγειέα
Γ. Τζεβά κε παξξεζία θαη ελάξγεηα ζην σο άλσ Πόξηζκά ηνπ, επί ιέμεη σο εμήο:
«Μεηά ηηλαο ώξαο θεξύζζεηαη ν ζηξαηησηηθόο λόκνο θαη νέον αλνίγεη
κεφάλαιον δολοφονιών και αιμάτων. Αζηπλνκηθνί ππξνβνινύλ ελ ςπρξώ
αλύπνπηνπο δηαβάηαο, ελώ ηα επί ησλ θεληξηθώλ αξηεξηώλ ησλ Αζελώλ
θηλνύκελα άξκαηα κάρεο ζθνξπίδνπλ ηνλ ζάλαηνλ. Οη επ' απηώλ ππξνβνιεηαί
αζθνύληαη

εηο

ηελ

ζθνπνβνιήλ

επί

θηλνπκέλσλ

αλζξσπίλσλ

ζηόρσλ.

Ππξνβνινύληεο θαηά ηξόπνλ ζθιεξόλ θαη αλάγιεηνλ. Οη επί ηνπ θηηξίνπ ηνύ
ΟΤΕ, ηεο νδνύ Παηεζίσλ, εγθαηεζηεκέλνη ζηξαηηώηαη ππξνβνινύλ, πξνο πάζαλ
θαηεύζπλζηλ θαη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ λεθξνί ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ
ζπκάησλ ησλ... Νεαξόο Αλζππίιαξρνο, εηο ηαο αλσηέξσ πεξηπνιίαο ησλ αξκάησλ
ζπκκεηαζρώλ, εθόκπαδε κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Αμησκαηηθώλ, δηόηη
“πνιινύο εγάδσζε θαη κηα θνπέια ηελ έθνςε ζηε κέζε” !»
Τν ινπηξό αίκαηνο ζπλερίζζεθε θαη θαηά ηελ επνκέλε εκέξα, Κπξηαθή 18 Ννεκβξίνπ 1973,
κε ζπλέπεηα ην ζπζζσξεπηηθό ζύλνιν ησλ θνλεπζέλησλ θαηά ην ηξηήκεξν 16-18 Ννεκβξίνπ
1973 λα αλέιζεη ηειηθά ζε δηςήθην λνύκεξν, ήηνη ηεο ηάμεωο ηωλ δεθάδωλ —18 κε βάζε
ην πόξηζκα Γ.Τζεβά (1974), 12 κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Αζηπλόκνπ Γ. Σακπάλε (1982) θαη
24 κε βάζε ηελ κειέηε ηνύ Λεσλίδα Καιιηβξεηάθε (2004)—όπσο αθξηβώο επεδίσθε ν
Ισαλλίδεο θαη νη ζπλσκόηεο ηνπ: Με ηέηνηνλ αξηζκό ζπκάησλ (δεθάδεο λεθξνί θαη
εθαηνληάδεο ηξαπκαηίεο),22 ν δξόκνο ήηαλ πιένλ αλνηθηόο γηα ηελ κεηά από κία κόιηο
εβδνκάδα ηειηθή πξάμε (ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 1973) ηνπ επί ηξίκελν εμπθαλζέληνο—θαη ηόηε
πιένλ ελ εμειίμεη, από 17 Ννεκβξίνπ 1973— πξαμηθνπήκαηνο ησλ Ισαλλίδε-Μπνλάλνπ θαηά
ηνπ θαζεζηώηνο Παπαδόπνπινπ.
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5. Οθηαήκεξν πξαμηθόπεκα, 17-25 Ννεκβξίνπ 1973
Η ηζηνξία ηήο αλαηξνπήο ηνύ Παπαδόπνπινπ από ηνπο Ισαλλίδε- Μπνλάλν δελ έρεη αθόκε
γξαθεί. Σηελ κέρξη ηνύδε ηζηνξηνγξαθία, ην πξαμηθόπεκα Ισαλλίδε-Μπνλάλνπ θαηά ηνπ
θαζεζηώηνο Παπαδόπνπινπ πξνζδηνξίδεηαη σο εθδεισζέλ ηελ Κπξηαθή 25 Ννεκβξίνπ 1973.
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο εθείλν ην πξαμηθόπεκα άξρηζε 8 εκέξεο πξηλ, από ηηο 10 π.κ. ηεο
17εο Ννεκβξίνπ 1973, ήηνη κόιηο επηά (7) ώξεο κεηά ηελ αλαίκαθηε εθθέλσζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ από ηηο Δηδηθέο Γπλάκεηο ηνύ ΓΔΣ. Η πξώηε έθθαλζε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο
Ισαλλίδε-Μπνλάλνπ ήηαλ παξαζθεληαθή κελ αιιά εληνύηνηο εκθαλήο, θαη κάιηζηα θαηά
θπξηνιεμία εθθσθαληηθώο πξνθαλήο: Σηελ πξώηε θάζε ηνπ, ην πξαμηθόπεκα πξνζέιαβε ηελ
κνξθή ελόο 27σξνπ θνλνθηνληθνύ «νξγίνπ» ή «πάξηπ» ησλ Ισαλληδηθώλ πξαμηθνπεκαηηώλ
ζηνπο δξόκνπο ηελ Αζήλαο, ήηνη κεηαμύ 10:00 ηεο 17 εο Ννεκβξίνπ θαη 13:00 ηεο 18εο
Ννεκβξίνπ ηνύ έηνπο 1973.
Καη' εθείλν ην εμσπξαγκαηηθό 27σξν, ππό ηελ πξνζρεκαηηθή θάιπςε ηνύ
«Παπαδνπνπιηθνύ» ζηξαηησηηθνύ λόκνπ (Κεθ. 2), θαηώηεξνη ή κέζνη «Ισαλληδηθνί»
αμησκαηηθνί, όπσο θαη ζπλαθείο εγθάζεηνη ζηελ Αζηπλνκία θαη ηηο Μπζηηθέο Υπεξεζίεο,
«αιώληδαλ» ηνπο δξόκνπο ηήο Αζήλαο, ππξνβνινύληεο άιινηε ζηνλ αέξα, άιινηε θαηά
ηπθιώλ ζηόρσλ, άιινηε κε άζθαηξα ππξά, θαη άιινηε κε έλζθαηξα—ζε θαηαθαλή (ή θαη
ζξαζπηάηε) παξάβαζε ησλ δηαηαγώλ ησλ «Παπαδνπνπιηθώλ» Αληηζηξαηήγσλ ηνύ ΓΔΣ,
ήηνη ζε θαη' νπζία θαηάιπζε ηήο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο, θαη ζε ελ ηνηο πξάγκαζη πνιηηηθή
πεξηζωξηνπνίεζε ησλ Παπαδόπνπινπ-Μαξθεδίλε. Σηακάηεζαλ δε νη δνινθόλνη εθείλν ην
«όξγην» ζηξαηνθξαηηθήο αζπδνζίαο (θαη αηηκσξεζίαο) κόλνλ αθ' όηνπ ην ζθηώδεο
ζηξαηεγείν ησλ πξαμηθνπεκαηηώλ (Ισαλλίδεο, Μπνλάλνο θ.η.ι.)23 είρε βεβαησζεί όηη νη
λεθξνί αλήξρνλην πιένλ ζε δεθάδεο.
Γειαδή ν Ισαλλίδεο θαηόξζσζε λα εξγαιεηνπνηήζεη 24 ιπζηηειώο (πξνο εθαξκνγή ηνύ
δηθνύ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο) ηελ ίδηα «θαηάζηαζε πνιηνξθίαο» πνπ είρε θεξύμεη ην
θαζεζηώο Παπαδόπνπινπ-Μαξθεδίλε (κε ηελ κάηαηε ειπίδα λα απνηξέςνπλ ην πξαμηθόπεκα
θαηά ηνπ θηιειεπζεξνπνηνπκέλνπ θαζεζηώηνο ηνπο, εληζρύνληεο δηά ηεο επηβνιήο
Σηξαηησηηθνύ Νόκνπ ηηο εμνπζίεο ησλ «Παπαδνπνπιηθώλ» Αληηζηξαηήγσλ ζην ΓΔΣ).
Γλσξίδνπκε ζήκεξα όηη εθείλε ε επαλαθνξά ηνύ Σηξαηησηηθνύ Νόκνπ από ηνπο
Παπαδόπνπιν-Μαξθεδίλε, όρη κόλνλ δελ ζπλεηέιεζε ζηελ απνηξνπή ηνύ πξαμηθνπήκαηνο
ησλ Ισαλλίδε-Μπνλάλνπ, αιιά απελαληίαο δηεπθόιπλε θαη επεηάρπλε ηελ εθδήισζή ηνπ,
από ηηο 10:00, 17 Ννεκβξίνπ 1973 (θαη όρη25 από ηα ραξάκαηα 25 Ννεκβξίνπ 1973).

6. Γηαρξνληθή «παξαθαηαζήθε» Ισαλλίδε
Πξάγκαηη, όζνλ αθνξά ζηνλ αληηθεηκεληθό ζηόρν ηνύ Ισαλλίδε (θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο), ε
πξώηε θάζε ηνύ πξαμηθνπήκαηόο ηνπ, εθδεισζείζα από ηηο 10:00 17 Ννεκβξίνπ 1973, κε
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ηελ ππνρζόληα κνξθή αλεμέιεγθησλ αλζξσπνθηνληώλ δεθάδωλ αόπισλ πνιηηώλ από
Ισαλληδηθνύο αμησκαηηθνύο, θαηά θαηάθσξε παξάβαζε ησλ δηαηαγώλ ηνύ ΓΔΣ,26 απέβε
απνηειεζκαηηθή: Δθείλεο νη εγθιεκαηηθέο αλζξσπνθηνλίεο πξνμέλεζαλ ζπλεηξκηθή ζύγρπζε
ηόζν ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ελ γέλεη, όζν θαη ζην επξύ θνηλό, δηόηη παξόηη ε πξνεγεζείζα
(αλαίκαθηε) ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Πνιπηερλείν είρε νινθιεξσζεί επηά (7) ώξεο πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ 27σξνπ αλεμέιεγθηνπ «Ισαλληδηθνύ» θνλνθηνληθνύ νξγίνπ, ελ ηνύηνηο ηα
δύν ζπκβάληα (αθελόο ε «Παπαδνπνπιηθή» αλαίκαθηε ζηξαηησηηθή εθθέλσζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ, θαη αθεηέξνπ ε Ισαλληδηθή αλζξσπνθηνληθή Ύβξηο) έιαβαλ ρώξα ελ πνιινίο
ακθόηεξα θαηά ηελ ίδηα εκέξα (17 Ννεκβξίνπ). Καηά ζπλέπεηα, ζην ζπιινγηθό
ππνζπλείδεην ηόηε, θαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε έθηνηε, επήιζε ζπλεηξκηθή ζύγρπζε ή θαη
αληηζηξνθή ηήο αηηηώδνπο ζρέζεσο εθείλσλ ησλ δύν δηαθξηηώλ ζπκβάλησλ,27 σζάλ λα
πθίζηαην ζρέζε αηηηώδνπο ζπλαθείαο αθελόο κεηαμύ «Ισαλληδηθώλ» αλζξσπνθηνληώλ σο
(δήζελ) αηηίνπ-κέζνπ, θαη αθεηέξνπ ηεο «Παπαδνπνπιηθήο» θαηαζηνιήο ηήο εμέγεξζεο σο
(δήζελ) αηηηαηνύ-απνηειέζκαηνο, σζάλ δειαδή ε (πξνεγεζείζα) θαηαζηνιή ηήο εμέγεξζεο
ηνπ Πνιπηερλείνπ λα είρε επηηεπρζεί (δήζελ) όρη αλαηκάθησο αιιά (δήζελ) δηά ησλ κεηέπεηηα
επηζπκβάλησλ «Ισαλληδηθώλ» αλζξσπνθηνληώλ.
Βάζεη απηήο ηήο ζηξεβιήο εθδνρήο ησλ ηξαγηθώλ ηόηε γεγνλόησλ, ν Γ. Παπαδόπνπινο
απώιεζε ην κέρξη ηόηε θύξην εζηθό ηνπ έξεηζκα (πεξί αλαίκαθηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνπ 1967
θαη κεηξηνπαζνύο απηαξρηθνύ θαζεζηώηνο ην 1967-1973), αθνύ άξρηζε λα δίλεη γηα πξώηε
θνξά ηελ εληύπσζε όηη είρε πιένλ θαηαζηεί αηκνζηαγήο δηθηάησξ, δεδνκέλνπ όηη απηόλ
έβιεπε ζηελ εμνπζία ηόηε ν ιαόο, όπσο θαη νη ελ γέλεη αμησκαηηθνί ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο,
δηόηη ηόηε ν ζπλσκόηεο θαη εμσκόηεο Ισαλλίδεο (επνλνκαζζείο «αόξαηνο δηθηάησξ»)
δξνύζε κόλνλ από ηα ζηξαηνθξαηηθά παξαζθήληα.
Καη' απηόλ ηνλ ηξόπν, ν Ισαλλίδεο θαηόξζσζε κε κία αηκνζηαγή θίλεζε (27σξν
αλζξσπνθηνληθό όξγην) λα κεηαηξέςεη ηελ ζηξαηησηηθή θαηαζηνιή ηήο εμέγεξζεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ από αλαίκαθηε ζε θαηά ζπξξνήλ αλζξσπνθηνληθώο αηκαηεξή, πξνο
απνηειεζκαηηθή θαη κε αλαζηξέςηκε απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Παπαδόπνπινπ. Ο βαζκόο δε
ηεο απνηειεζκαηηθόηεηνο ηνπ Ιωαλληδηθνύ Αθεγήκαηνο 28 —όηη δειαδή ε εμέγεξζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ θαηεζηάιε (δήζελ) αηκνζηαγώο, (δήζελ) δηά αλζξσπνθηνληώλ—θαηεδείρζε
πνιιαπιώο, ήηνη από: (α) ηελ κεγάιε επηηπρία ηήο κεηέπεηηα (κεηά από κόιηο κία εβδνκάδα)
επίζεκεο εθδήισζεο ηνπ αλαίκαθηνπ πξαμηθνπήκαηνο ησλ Ισαλλίδε-Μπνλάλνπ θαηά ηνπ
θαζεζηώηνο Παπαδόπνπινπ, (β) ηηο κεδεληθέο αληηδξάζεηο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη'
εθείλνπ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, (γ) ηελ ελίνηε ελζνπζηώδε ππνδνρή πνπ ηα άξκαηα κάρεο ησλ
πξαμηθνπεκαηηώλ έηπραλ από ηνλ ιαό ησλ Αζελώλ ην πξσί ηήο 25εο Ννεκβξίνπ 1973 (νπόηε
πεξαζηηθνί πνιίηεο ζηνλ δξόκν ρεηξνθξνηνύζαλ ηελ δηέιεπζε ησλ... ηεζσξαθηζκέλσλ ησλ
πξαμηθνπεκαηηώλ θαηά ηνπ (δήζελ) αηκνζηαγνύο δηθηάηνξνο Γ. Παπαδόπνπινπ), θαη (δ) από
ηα ήπηα ή θαη ζεηηθή (αλ θαη ζπγθξαηεκέλε) ππνδνρή ηνύ πξαμηθνπήκαηνο από ηνλ Τύπν29
ηελ άιιε εκέξα (26 Ννεκβξίνπ 1973).
Παξόηη επνκέλσο ν Ισαλλίδεο δελ δηεθξίλεην γηα ηνλ δείθηε λνεκνζύλεο ηνπ,30 ελ
ηνύηνηο θαηόξζσζε λα επηβάιεη ην σο άλσ Ιωαλληδηθό Αθήγεκα ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο
θαη ελ γέλεη ζηνλ Διιεληθό ιαό ηόηε (17-25 Ννεκβξίνπ 1973), θαη ελ πνιινίο έθηνηε: Τν
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Ισαλληδηθό Αθήγεκα επέηξεςε ζηνλ πξάγκαηη αηκνζηαγή (θαη επί ηνύηνπ θαηαδηθαζζέληα
επηάθηο εηο ηζόβηα) Ισαλλίδε λα εκθαληζζεί ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 1973, δήζελ σο... ζσηήξαο ηήο
Διιάδνο, ηελ νπνία ηελ απέζπαζε από ηα (δήζελ) θνλνθηνληθά ρέξηα ηνύ (δήζελ)
αηκνζηαγνύο Γ. Παπαδόπνπινπ. Δλ ηνύηνηο ην ελ ιόγσ (ςεπδέο) Ιωαλληδηθό Αθήγεκα
(πεξί εζλνζωηεξίνπ πηώζεσο ηνπ δήζελ αηκνζηαγνύο θαζεζηώηνο ΠαπαδόπνπινπΜαξθεδίλε) ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα—επαλαιακβαλόκελν θαη πξνπαγαλδηδόκελν κε
δηάθνξεο παξαιιαγέο θαη απηνζρεδηαζκνύο θάζε ρξόλν από θαζεγεηέο θαη καζεηέο ζε όια
ηα ζρνιεία, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο (δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιύθεηα) αλά ηελ ρώξα31—σο νηνλεί
παξαθαηαζήθε ηνύ ηαμηάξρνπ Ισαλλίδε, ε νπνία δπζηπρώο είλαη, εδώ θαη ζρεδόλ κηζό
αηώλα, δηαξθήο θαη παξακέλνπζα.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Η παροφςα μονογραφία—που τεκμθριϊνεται βάςει ΠΡΩΣΟΓΕΝΩΝ πθγϊν, και
κυρίωσ βάςει πλθκϊρασ ςτοιχείων τισ Ελλθνικισ Δικαιοςφνθσ, που προζκυψαν από τθν
εξονυχιςτικι δικαςτικι διερεφνθςθ των τραγικϊν γεγονότων που ζλαβαν χϊρα ςτθν Ακινα ςτισ
16-25 Νοεμβρίου 1973—διατυπϊνει μία εναλλακτικι κεϊρθςθ τθσ εξζγερςθσ του
Πολυτεχνείου, ιτοι κατ' ουςίαν αποτελεί μια ιςτοριογραφικι επεξθγθματικι υποςθμείωςθ
ςτθν υπ' αρικμ. 723/1975 απόφαςθ του Πενταμελοφσ Εφετείου Ακθνϊν: Εν πολλοίσ, θ
μονογραφία αναδεικνφει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ Ελλθνικι Δικαιοςφνθ κατεδίκαςε, ςτθν
ιςτορικι «Δίκθ για το Πολυτεχνείο», τον μεν Δθμιτριο Ιωαννίδθ ςε επτά φορζσ ιςόβια για θκικι
αυτουργία ςε 7 ανκρωποκτονίεσ από πρόκεςθ, κ.τ.λ., τον δε Γεϊργιο Παπαδόπουλο, ςε «μόνο»
25 χρόνια κάκειρξθ για απλι ςυνζργεια ςε ανκρωποκτονίεσ από πρόκεςθ κ.τ.λ.24

Ζκκ. 1
Ο Ιωαννιδικόσ Σαξίαρχοσ Νικόλαοσ Ντερτιλισ, ζνοπλοσ κατά αόπλων πολιτϊν,
επί τω ζργω «ςυντονιςμοφ» τισ ςτρατιωτικισ επιχείρθςθσ
προσ καταςτολι τισ εξζγερςθσ του Πολυτεχνείου (1973).
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Δπηζεκεηώζεηο
1

Ο πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ ςτθν εκκζνωςθ του Πολυτεχνείου ανετζκθ ςτθν 1θ μοίρα
Αλεξιπτωτιςτϊν και ςε τμιμα τισ χολισ Αλεξιπτωτιςτϊν, υπό τθν κάλυψθ ουλαμοφ αρμάτων
μάχθσ ΑΜΧ-30. φμφωνα με τισ επιτελικζσ διαταγζσ, θ αποςτολι τουσ ιταν θ «αποκατάςταςισ
τθσ τάξεωσ και θ εκκζνωςισ του Πολυτεχνείου» εντόσ των πλαιςίων πάντοτε του «κυρίωσ
επιδιωκομζνου ψυχολογικοφ επηρεαςμοφ *ς.ς. διά τθσ ςυμμετοχισ αρμάτων μάχθσ ςτθν
επιχείρθςθ+ και τθσ μη χρήςεωσ όπλων *ς.ς. μθ ζνςφαιρα πυρά]». Οι επιχειροφςεσ δυνάμεισ
ςτο Πολυτεχνείο καλφπτοντο από (α) τθν 2θ μοίρα Αλεξιπτωτιςτϊν, που ανεπτφχκθ από τθν
χολι Ευελπίδων μζχρι το κτίριο τοφ ΟΣΕ ςτθν οδό Πατθςίων, (β) το 32ο φνταγμα
Πεηοναυτϊν, που ανεπτφχκθ αφενόσ ςτθν περιοχι τισ Λεωφ. Αλεξάνδρασ και αφετζρου ςτθν
οδό Βας. Αμαλίασ μζχρι τθν περιοχι Μακρυγιάννθ, με τομείσ ελζγχου τισ οδοφσ Βας. οφίασ
και Πανεπιςτθμίου και (γ) από το 28ο φνταγμα Πεηικοφ που ανεπτφχκθ από τον τακμό
Λαρίςθσ μζχρι τθν Ομόνοια.

2

Η διαταγι περί αναιμάκτου εκκενϊςεωσ του Πολυτεχνείου εξετελζςκθ εισ το ακζραιο αφενόσ
λόγω τθσ ςωφροςφνθσ των φοιτθτϊν (που τιρθςαν άψογθ ςτάςθ ζναντι των ςτρατιωτικϊν
δυνάμεων που τουσ πολιορκοφςαν) και αφετζρου λόγω του υψθλοφ βακμοφ εκπαιδεφςεωσ και
πεικαρχίασ των Ειδικϊν Δυνάμεων που επεχείρθςαν ζναντι και εντόσ τοφ Πολυτεχνείου.
φμφωνα με το Πόριςμα του Ειςαγγελζωσ Δ. Σςεβά: «Ομάσ Αξιωματικϊν και άνδρεσ τισ
δυνάμεωσ καταδρομϊν, ακολουκοφντεσ το άρμα ειςζρχονται εισ το Πολυτεχνείον
πυροβολοφντεσ *ς.ς. με άςφαιρα πυρά+. Ζντρομοι και εμβρόντθτοι οι ςπουδαςταί κυριεφονται
από τθν ενϊπιον του εςχάτου κινδφνου φοβεράν αγωνίαν. Και άρχεται ακολοφκωσ θ ζξοδοσ. Οι
εγγφσ τισ κατακρθμνθςκείςθσ πφλθσ ευριςκόμενοι εξζρχονται πρϊτοι. Οι περιςςότεροι, όμωσ,
πθδοφν εκ των παρακφρων και των κιγκλιδωμάτων. Τπό τθν πίεςιν πλικουσ ανκρϊπων
καταρρίπτεται τμιμα των προσ τθν οδόν τουρνάρα κιγκλιδωμάτων. Και διά του
δθμιουργθκζντοσ ανοίγματοσ εξζρχονται οι ςπουδαςταί κατά μάηασ. Κατευκφνονται προσ όλα
τα ςθμεία, απομακρυνόμενοι. Νζον, όμωσ, δι' αυτοφσ αρχίηει μαρτφριον. Υβρεισ κατ' αυτϊν
εκτοξεφονται και καταδιωκόμενοι βαναφςωσ κακοποιοφνται. Πολλοί εκ των κατωτζρων
Αςτυνομικϊν Τπαλλιλων, ωσ ετονίςκθ ιδθ, είχον απολζςει τθν ψυχραιμίαν των. Εισ μάτθν οι
Αρχηγόσ και Διευθυντήσ τήσ Αςτυνομίασ διατάςςουν να μθ προβαίνουν εισ βιαίασ εκδθλϊςεισ
κατά των εξερχόμενων. Πολλοί Αξιωματικοί και ςτρατιϊται παρεμβαίνουν προσ προςταςίαν
των φοιτητϊν. Και υπιρξε πθγαία και βαθεία η ευγνωμοςφνη πολλϊν εξ αυτϊν προσ τουσ
αγνϊςτουσ ςωτήρασ των, ωσ εισ τασ καταθζςεισ των τουσ αποκαλοφν με ςυγκίνηςιν.
Ζμπροςκεν τισ πφλθσ τοφ Πολυτεχνείου δθμιουργείται διάδρομοσ υπό των ςτρατιωτϊν μζςω
τοφ οποίου διζρχονται οι εξερχόμενοι, κατευκυνόμενοι προσ τθν οδόν Σοςίτςα, εντόσ δε του
Πολυτεχνείου βοηθοφν, προςτατεφουν και εισ τουσ ϊμουσ των πολλοφσ αδυνάτουσ κρατοφν
διά να δυνηθοφν να υπερπηδήςουν το υψηλόν κιγκλίδωμα. Και επειςόδια μεταξφ
ςτρατιωτικϊν και αςτυνομικϊν λαμβάνουν χϊραν εν τη προςπάαθεία των πρϊτων να
προςτατεφςουν τουσ φοιτητάσ από το διωκτικόν μζνοσ των άλλων.»
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Σθν αρχικι διαταγι διεξαγωγισ ςτρατιωτικισ επιχειριςεωσ προσ εκκζνωςθ τοφ Πολυτεχνείου
τθν εξζδωςε ο Αντιςτράτθγοσ Δθμιτριοσ Ι. Ζαγοριαννάκοσ, τότε Αρχθγόσ Ενόπλων Δυνάμεων.
Σον ςχεδιαςμό και το γενικό πρόςταγμα τθσ επιχειριςεωσ είχε ο Αντιςτράτθγοσ Κωνςταντίνοσ
9
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Ι. Μαυροειδισ, τότε Δ/ντισ ΑΔΕΝ. Σθν επιτόπια εποπτεία διεξαγωγισ τισ επιχειριςεωσ
ανζλαβε ο Αντιςτράτθγοσ Νικόλαοσ Κων. Ραφαθλάκθσ, τότε Δ/ντισ τισ ΔΑ. Επικεφαλισ δε
όλων των ςτρατιωτικϊν τμθμάτων εισ τθν επιχείρθςθ κατά του Πολυτεχνείου ιταν ο
υνταγματάρχθσ Θραςφβουλοσ Γιοβάνθσ.
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Πζρα από τισ τερατολογίεσ που από το 1974 διαδόκθκαν περί δικεν εκατόμβθσ νεκρϊν
φοιτθτϊν εντόσ τοφ Πολυτεχνείου τθν 17θ Νοεμβρίου 1973, οι επιςταμζνεσ ζρευνεσ που ζγιναν
ζκτοτε—Πόριςμα Ειςαγγελζωσ ΔθμθτρίουΣςεβά (1974), Πόριςμα Αςτυν. Διευκυντι Αϋ
Γεωργίου αμπάνθ (1982) και ςυναφισ ερευνθτικι μελζτθ Λεωνίδα Καλλιβρετάκθ τοφ Εκνικοφ
Ιδρφματοσ Ερευνϊν, με τίτλο «Πολυτεχνείο 73: Σο ηιτθμα των κυμάτων: Νεκροί και
τραυματίεσ» (2004)—ζχουν πλζον καταδείξει και αποδείξει ότι εντόσ τοφ Πολυτεχνείου δεν
εφονεφκθ ουδείσ. Φοιτθτισ ι άλλοσ. Απολφτωσ Ουδείσ.
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Ιδζ επίςθμθ αναφορά τισ υγκλιτου τοφ ΕΜΠ, υπ' αρικμ. 33437/11.10.74, προσ τον
Ειςαγγελζα Δ. Σςεβά, εισ τθν οποία βεβαιϊνεται ρθτϊσ, επί λζξει, ότι «Σελικϊσ απεδείχκθ ότι
ουδείσ εκ των ςπουδαςτϊν τοφ Ε.Μ.Π. εφονεφκθ κατά τα γεγονότα τοφ Νοεμβρίου τοφ 1973»
(εντόσ ι εκτόσ Πολυτεχνείου).
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Οι τζςςερισ νεκροί τισ 16θσ Νοεμβρίου 1973 ιςαν τρεισ Ζλλθνεσ και μία αλλοδαπι: ο 17χρονοσ
Διομιδθσ Ι. Κομνθνόσ, ο 26χρονοσ Βαςίλειοσ Π. Φάμελλοσ, ο 22χρονοσ Γεϊργιοσ Α. αμοφρθσ,
και θ Νορβθγίδα ςπουδάςτρια Toril Engelend.
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Ιδζ Πόριςμα Ειςαγγελζωσ Δ. Σςεβά (1974), κεφ. ΙΙ (ςτοιχ. α.1 - α.4), όπου προςδιορίηεται, ωσ
ζδει, όχι μόνον ο τόποσ αλλά και ο χρόνοσ κανάτου εκάςτου κφματοσ.

8Οι

εν λόγω 4 κανατωκζντεσ πολίτεσ εφζροντο ότι επλιγθςαν από πυροβόλα όπλα μεταξφ 22:15
και 23:30 τθσ 16θσ Νοεμβρίου 1973, ςτθν ευρφτερθ περιοχι τοφ κτιρίου τοφ Τπουργείου
Δθμοςίασ Σάξεωσ (ςτθ ςυμβολι των οδϊν Γϋ επτεμβρίου και Μάρνθ). Κατ' εκείνον ακριβϊσ
χρόνο, αυτό το δθμόςιο κτίριο προςεβάλλετο από αλλεπάλλθλα κφματα διαδθλωτϊν τότε,
μεταξφ των ωρϊν 20:30-23:30, οι οποίοι απεπειρϊντο να το καταλάβουν (αόπλωσ και
ματαίωσ). Θα μποροφςε επομζνωσ να ςυναχκεί ευλόγωσ, ι τουλάχιςτον να υποςτθριχκεί
προπαγανδιςτικϊσ, ότι τα όργανα (αςτυνομικοί) πυροβόλθςαν (δικεν) εν αμφνει κατά των
διαδθλωτϊν, ιτοι (δικεν) εξθναγκάςκθςαν εκ των πραγμάτων προσ τοφτο προκειμζνου
(δικεν) να προαςπίςουν το κτίριο και τθν τιμι τοφ Αςτυνομικοφ ϊματοσ, αφοφ
προθγουμζνωσ είχαν προςπακιςει, αλυςιτελϊσ επί δίωρο (20:30-22:15), να απωκιςουν και
διαλφςουν τον πολιορκοφντα και επιτικζμενο όχλο διά δακρυγόνων και μόνον.
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Από νωρίσ το πρωί τισ 17θσ Νοεμβρίου 1973, ςτθ χϊρα επεβλικθ ςτρατιωτικόσ νόμοσ επί μία
εβδομάδα, με ςυνζπεια τθν απαγόρευςθ ςυγκεντρϊςεωσ περιςςοτζρων των 4 ατόμων κατά
τθν διάρκεια τθσ θμζρασ, όπωσ και τθν εν γζνει απαγόρευςθ τθσ κυκλοφορίασ (curfew) από
7 μ.μ. μζχρι τισ 5 π.μ. κάκε βράδυ ςτθν Ακινα, Θεςςαλονίκθ και Πάτρα.
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Κατά τθν αιφνίδια επίςκεψθ τοφ Ιωαννίδθ ςτο Πολυτεχνείο ςτισ 4 π.μ., 17 Νοεμβρίου 1974,
ζτυχε να ςυναντθκεί με τον Αςτυνομικό Διευκυντι Καρακανάςθ, ο οποίοσ τον ερϊτθςε: «Γατί
ιρκεσ εςφ εδϊ;». Ο Ιωαννίδθσ φζρεται ότι του απάντθςε: «Από περιζργεια».
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Πζραν των επιςθμειωκζντων παραπάνω (Επιςθμ. 2), είναι αξιοςθμείωτο ότι προκειμζνου να
περιοριςκοφν τυχόν ανεξζλεγκτεσ (επικίνδυνεσ ι και φονικζσ) βιαιοπραγίεσ αςτυνομικϊν κατά
φοιτθτϊν, ϊςτε θ εκκζνωςθ του Πολυτεχνείου να ολοκλθρωκεί αναίμακτα, όπωσ είχε
προςχεδιαςκεί, ο Αρχθγόσ τισ Αςτυνομίασ Πόλεων ζδωςε εντολι να ενεργθκοφν επί τόπου
ςυλλιψεισ «των πρωταιτίων και υπευκφνων». Επειδι όμωσ «ιτο αδφνατον να επιςθμανκοφν οι
πρωταίτιοι και υπεφκυνοι οφτοι εισ το πλικοσ των εξερχόμενων, ςυνελιφκθςαν 866 άτομα και
μετιχκθςαν αρμοδίωσ!».
Δθλαδι παρότι οι περιςςότεροι από τουσ καταλθψίεσ-διαδθλωτζσ φυγαδεφκθκαν από
τουσ ςτρατιϊτεσ εν μζςω τοφ ςκότουσ (θ περιοχι διατελοφςε υπό ςυνκικεσ αναγκαςτικισ
ςυςκότιςθσ), εν τοφτοισ 866 φοιτθτζσ ςυνελιφκθςαν από τθν Αςτυνομία κατά τθν ζξοδό τουσ
από το Πολυτεχνείο (ςφμφωνα με τουσ New York Times τθσ 17-11-1973, οι εκ περιτροπισ
καταλθψίεσ-διαδθλωτζσ τοφ Πολυτεχνείου ανιρχοντο ςε 20.000). Η ςφλλθψθ όμωσ των 866
διαδθλωτϊν επενιργθςε κετικά όςον αφορά αυτι ταφτθ τθν ηωι τουσ: Οι περιςςότεροι
αςτυνομικοί ςτο Πολυτεχνείο επικεντρϊκθκαν αναγκαςτικά ςτο δφςκολο ζργο (οιονεί
«εργαςιοκεραπεία») εκείνων των μαηικϊν ςυλλιψεων, βάςει τθσ εντολισ τοφ Αρχθγοφ τουσ,
και κατ' αυτό τον τρόπο εξετονϊκθ το ενδεχομζνωσ δολοφονικό μζνοσ κάποιων ακραίων εξ
αυτϊν, ενϊ οι ςυλλαμβανόμενοι φοιτθτζσ ταυτοποιοφντο και οφτωσ (ταυτοποιοφμενοι)
προςτάτεψαν τθν ηωι τουσ, όλοι ανεξαιρζτωσ, από το ενδεχόμενο δολοφονίασ ζςτω και ενόσ
φοιτθτι από κάποιον τυχόν εξαγρειωμζνο αςτυνομικό.
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ιμερα ςυγγραφζασ και κακθγιτρια ΕΚΠΑ Πζπθ Ρθγοποφλου.
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Η απϊλεια τθσ ψυχραιμίασ πολλϊν «εκ των κατωτζρων Αςτυνομικϊν Τπαλλιλων», ςε βακμό
μάλιςτα που να παραβιάηουν εντολζσ τοφ Αρχθγοφ τουσ περί μθ αςκιςεωσ βίασ κατά των
αποχωροφντων φοιτθτϊν από το Πολυτεχνείο, ι και να εμπλζκονται ςτα ωσ άνω «επειςόδια
μεταξφ ςτρατιωτικϊν και αςτυνομικϊν» (Επιςθμ. 2, ωσ άνω), αποδίδεται εν μζρει ςτουσ
δεκάδεσ τραυματίεσ ςυναδζλφων τουσ κατά τισ προθγθκείςεσ διαδθλϊςεισ εκτόσ τοφ
Πολυτεχνείου κατά τθν προθγουμζνθ θμζρα (16 Νοεμβρίου 1974), και αφετζρου ςτο ότι ιςαν
ιδθ επί τριιμερο καταπονθμζνοι ι και εξουκενωμζνοι. ε κάκε όμωσ περίπτωςθ, παρότι οι
αποςπαςματικζσ τότε βιαιοπραγίεσ των αςτυνομικϊν ιςαν παράνομεσ, ιτοι πράξεισ
τελεςκείςεσ κατά παράβαςθ διαταγϊν τοφ Αρχθγοφ τουσ, κακ' όν χρόνο μάλιςτα διεξιγετο θ
ςτρατιωτικι επιχείρθςθ εκκενϊςεωσ του Πολυτεχνείου, εν τοφτοισ κατ' ουδενόσ κατωτζρου
αςτυνομικοφ αςκικθκε ποινικι δίωξθ.
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Οι ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ που κινθτοποιικθκαν προσ καταςτολι τισ εξζγερςθσ του
Πολυτεχνείου δεν ιςαν μόνον επίλεκτεσ (Επιςθμ. 1, ωσ άνω) αλλά και βαριά εξοπλιςμζνεσ: Οι
ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ καταςτολισ τισ εξζγερςθσ περιελάμβαναν μεταξφ άλλων 25
υπερςφγχρονα τότε άρματα μάχθσ ΑΜΧ-30, δεκάδεσ οπλιςμζνα τεκωρακιςμζνα Μ-113, κ.τ.λ.
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φμφωνα με το Πόριςμα τοφ Ειςαγγελζωσ Δ. Σςεβά, «πράκτορεσ τησ ΚΥΠ, τησ ΕΑ και άλλων
μυςτικϊν υπηρεςιϊν νοκεφουν τθν κακαρότθτα των φοιτθτικϊν ςυνκθμάτων διά τθσ
διαδόςεωσ αναρχικϊν και ανατρεπτικϊν τοιοφτων όπωσ: ΚΚΕ - κάτω το Κράτοσ, Λαοκρατία,
ηιτω θ ςεξουαλικι επανάςταςισ κ.ά. (κακότεχνοσ προβοκάτςια κατά ιφναίον και
Δαςκαλόπουλον) και προςπακοφν να εξωκιςουν και παραςφρουν τουσ ςπουδαςτάσ εισ
11
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παντοίασ πράξεισ βίασ και δολιοφκορϊν... Και οι ςπουδαςταί αμφνονται προσ πάςαν
κατεφθυςιν. Επαναφζρουν τον Ρ/ εισ τθν ορκιν αντιδικτατορικιν κζςιν του, απαλείφουν
αναρχικά και εξτρεμιςτικά ςυνκιματα, αποκαλφπτουν και εκδιϊκουν εκ του Πολυτεχνείου
τοφσ πράκτορασ, τοποκετοφν φρουράσ εισ άπαντα τα εργαςτιρια και χϊρουσ οργάνων προσ
διαφφλαξίν των ζναντι πάςθσ φκοράσ ι ηθμίασ, οργανϊνουν επιμελϊσ τθν αυτόκι παραμονιν
των διά του οριςμοφ ειδικϊν επιτροπϊν κατά τομείσ, επιμελοφμενοι και αυτισ τισ
κακαριότθτοσ... Είναι πεποίκθςισ του γράφοντοσ εκ τθσ εκτιμιςεωσ των ανά χείρασ ςτοιχείων
απορρζουςα ότι πλήθοσ εξωφοιτητικϊν ςτοιχείων και πράκτορεσ μυςτικϊν και άλλων
υπηρεςιϊν ευρίςκοντο μεταξφ των ςπουδαςτϊν εντόσ και εκτόσ του Πολυτεχνείου, [...] αλλ'
ηρωική αληθϊσ η προςπάθεια των ςπουδαςτϊν να διαφυλάξουν, προςτατεφςουν και
περιφρουριςουν το ίδρυμα και τα περιουςιακά του ςτοιχεία».
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φμφωνα με το Πόριςμα Σςεβά, «μζγα ιτο το πλικοσ των εισ το Πολυτεχνείον πρακτόρων τισ
ΚΤΠ, οι οποίοι [...] κατζςτρεφαν διάφορα αντικείμενα του Πολυτεχνείου και εξωκοφν
ακολοφκωσ τουσ φοιτθτάσ να οπλιςκοφν διά ξφλων και ςιδιρων “για να χτυπιςουν τουσ
μπάτςουσ τισ χοφντασ”, επεηιτθςαν να προμθκευκοφν χημικά προϊόντα εκ των εργαςτθρίων
τοφ Χθμείου τοφ Πολυτεχνείου διά να καταςκευάςουν εκρηκτικάσ φλασ, ζρριψαν τθν ιδζαν
προμθκείασ όπλων εισ τουσ φοιτθτάσ, κ.λπ., προςκροφςαντεσ όμωσ εισ τθν αποφαςιςτικιν και
ςκεναράν άρνθςιν των νζων τισ υντονιςτικισ Επιτροπισ πουδαςτϊν».
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φμφωνα με το Πόριςμα Σςεβά, «ο Γεϊργιοσ Παπαδόπουλοσ, ηθλϊςασ ίςωσ δόξαν Ντε Γκωλ,
διά τθν εκμετάλλευςιν του φοιτθτικοφ κινιματοσ, απθγόρευςεν εισ τθν Αςτυνομίαν τθν
ζγκαιρον προσ πρόλθψιν των γεγονότων επζμβαςιν και διεκιρυςςεν: “Ασ τα ςπάςουν. Ασ
κάψουν και το Πολυτεχνείον. Ασ κατεβοφν και ςτουσ δρόμουσ. Ασ ςπάςουν και βιτρίνεσ”
(κατάκεςισ ιφναίου). Αιφνιδίωσ όμωσ, και άγνωςτον διατί και πϊσ, θ γνϊμθ του
μεταςτρζφεται και διατάςςει τθν κινθτοποίθςιν των Ενόπλων Δυνάμεων, βοθκοφμενοσ εν
τοφτω υπό των τότε υπευκφνων ηγητόρων τοφ τρατεφματοσ και δθ των: Αρχθγοφ Ενόπλων
Δυνάμεων και Διοικθτϊν ΑΔΕΝ και ΔΑ. Και θ επί μίαν 7ετίαν ηθλοτφπωσ κλειςτι παραμείναςα
πυξίσ τισ Πανδϊρασ ανοίγεται! Αντελήφθη προφανϊσ την εισ βάροσ του από του Αυγοφςτου
ιδθ 1973 υποβόςκουςαν κίνηςιν των Ρουφογάλη, Ιωαννίδη, Μπονάνου (κατάκεςισ ιφναίου)
και προςπακεί να αντιδράςθ διά τθσ εγκαίρου καταςτολήσ τισ υπό των άλλων ήδη
εκμεταλλευομζνησ προφανϊσ εξεγζρςεωσ, ζχων αποφαςίςει ενδεχομζνωσ, και αναβολιν των
υπό τθσ Κυβερνιςεωσ Μαρκεηίνθ υπεςχθμζνων εκλογϊν».
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Ο Ιωαννίδθσ ιταν εξοικειωμζνοσ με τθν Αγγλικι «τεχνογνωςία» (εφθρμοςκείςα ςτισ 3
Δεκεμβρίου 1944 ςτθν Πλατεία υντάγματοσ) για πρόκλθςθ διχαςτικοφ ι και εμφυλιακοφ
κλίματοσ αποςτακεροποίθςθσ διά «τυφλισ φονοκτονίασ» 10-20 αόπλων πολιτϊν ςτον ίδιο
χϊρο και χρόνο—«παράπλευρεσ απϊλειεσ» για να επιτευχκεί ζνασ υποτίκεται (δικεν)
«υψθλότεροσ» ςκοπόσ—ϊςτε θ «ομαδικι» κυςία τουσ να ζχει μια επιφαινομζνθ
(αποςτακεροποιθτικι) «μαηικότθτα», που κα διεγείρει (διχαςτικϊσ) τα αυτοςυντθρθςιακά
αντανακλαςτικά των «μαηϊν».
[«Athens 1944: Britain's dirty secret», Σhe Guardian (London: 28 Mar 2015):
https://www.theguardian.com/world/2014/nov/30/athens-1944-britains-dirty-secret]
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Οι οκτϊ (8) άοπλοι πολίτεσ που φονεφκθςαν, βλθκζντεσ υπό ελευκζρων ςκοπευτϊν,
ανεξζλεγκτων αςτυνομικϊν, και («Ιωαννιδικϊν») ςτρατιωτικϊν αποςπαςμάτων, ςτισ 10:0013:30 17 Νοεμβρίου 1973, ιτοι επτά (7) και πλζον ϊρεσ μετά τθν αναίμακτθ εκκζνωςθ του
Πολυτεχνείου από τισ Ειδικζσ Δυνάμεισ τοφ ΓΕ, είναι οι εξισ:
Σζςςερεισ νεκροί ςτθν περιοχι τοφ ΟΣΕ (ςτθν οδό Πατθςίων μζχρι τθν ςυμβολι τθσ με
τθν Λεωφ. Αλεξανδρασ): ο 16χρονοσ Αλζξανδροσ Ε. παρτίδθσ, ο 23χρονοσ Μάρκοσ Δ.
Καραμάνθσ, ο 43χρονοσ Βαςίλειοσ Καράκασ (Σοφρκοσ υπικοοσ) και ο 19χρονοσ
τυλιανόσ Α. Καραγεϊργθσ.
Ζνασ νεκρόσ ςτθν Πλατεία Βάκθσ: ο 25χρονοσ Νικόλαοσ Π. Μαρκουλισ.
Σρεισ νεκροί ςε άλλουσ διμουσ: ο 6χρονοσ Δθμιτριοσ Θεοφ. Θεοδϊρασ (Zωγράφου), θ
17χρονθ Βαςιλικι Φ. Μπεκιάρθ (Νζοσ Κόςμοσ) και ο 48χρονοσ Γεϊργιοσ Α. Γεριτςίδθσ
(Νζα Λιόςια).
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Ο πρωτοςτάτθσ των «Ιωαννιδικϊν» αξιωματικϊν, που αυτοπροςϊπωσ και επιτοπίωσ (ςτθν
περιοχι τοφ Πολυτεχνείου και τοφ κζντρου τισ Ακινασ) παρωκοφςε αςτυνομικοφσ και
ςτρατιωτικοφσ να πυροβολοφν «ςτο ψαχνό» κατά διαδθλωτϊν ι και υπόπτων περαςτικϊν, ιτο
ο Σαξίαρχοσ Νικόλαοσ Ντερτιλισ (Ζκκ. 1), τότε επιτελάρχθσ ΑΔΕΝ, και «ςυμπτωματικϊσ»
ςφνδεςμοσ τότε μεταξφ τισ Αςτυνομίασ και τθσ ΑΔΕΝ. Προκειμζνου μάλιςτα να δϊςει το
προςωπικό «θγετικό» του παράδειγμα ςτουσ αςτυνομικοφσ και τουσ ςτρατιωτικοφσ ϊςτε να
δολοφονιςουν άοπλουσ διαδθλωτζσ, ο Ντερτιλισ δολοφόνθςε ο ίδιοσ τον 20χρονο Μιχαιλ Δ.
Μυρογιάννθ ζξω από το Πολυτεχνείο, ςτθ διαςταφρωςθ των οδϊν Πατθςίων και τουρνάρα,
ςτισ 13.30ϋ τθσ 18θσ Νοεμβρίου 1973, ιτοι μιάμιςυ θμζρα μετά τθν «Παπαδοπουλικι»
επζμβαςθ ςτο Πολυτεχνείο. Μετά τθν αποκατάςτθςθ τθσ Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα, ο
Ντερτιλισ κατεδικάςκθ ςε ιςόβια κάκειξθ για τθν δολοφονία τοφ Μυρογιάννθ.
*Λεωνίδασ Καλλιβρετάκθσ, «Πόςο Γενναίοσ τρατιϊτθσ είναι ςτ' αλικεια ο Ιςοβίτθσ Νικόλαοσ
Ντερτιλισ;» (δθμοςιευκζν ςτο περιοδικό Σαχυδρόμοσ), διακζςιμο εδϊ:
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/8761/1/LK_2005_01_TEXT.pdf].

Γενικά, όπωσ επιςθμαίνει ο Ειςαγγελζασ Δ. Σςεβάσ: «Δεν ιτο βεβαίωσ ςυμπτωματικι και
τυχαία θ εισ το κζντρον τισ Αμζςου Δράςεωσ τθσ Αςτυνομίασ παρουςία των Αξιωματικϊν
Λουπάςη, Λοφκουτου και Ντερτιλή, πιςτϊν εισ τον Δημήτριον Ιωαννίδην, ωσ εδείχκθ μετά τθν
κατά τθν 25-11-1973 επικράτθςιν τοφτου, οφτε άνευ ςθμαςίασ θ ζκδθλοσ ανθςυχία τοφ
τελευταίου, ςυνεχϊσ ερωτϊντοσ αν ζφκαςαν τα άρματα εισ το Πολυτεχνείον και επενζβθςαν,
και θ εςπευςμζνθ εκ του Κζντρου αναχϊρθςίσ του ίνα μεταβι ο ίδιοσ προςωπικϊσ εισ το
Πολυτεχνείον, διότι, κακ' ά εδιλωςεν εισ επικοον πάντων, “αργοφνε πολφ και κα πάω μόνοσ
μου”. Και μετζβθ τϊ όντι ςθμαντικόν διαδραματίςασ εισ τθν όλθν επιχείρθςιν ρόλον... Παρά
ταφτα ο τότε Διοικθτισ ΑΔΕΝ κατακζτει ότι οφτοσ ιτο απλϊσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τισ
Αςτυνομίασ και τθσ ΑΔΕΝ και ουδεμίαν είχεν αρμοδιότθτα να επζμβθ κακ' οιονδιποτε
τρόπον!».
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φμφωνα με τθν κατάκεςθ τοφ Λουκά Γ. Χριςτολουκά, τότε Διευκυντι τισ Αςτυνομίασ
Ακθνϊν, ενϊπιον του Ειςαγγελζωσ Δ. Σςεβά: «Σθν 19θν ϊραν τισ Κυριακισ 18-11-1973
εκλικθν εισ τθν ΑΔΕΝ, ίνα μετάςχω ςυςκζψεωσ. Με ςυνϊδευςεν ο Αςτυνομικόσ Διευθυντήσ
Καραθανάςησ. υνεκεντρϊκθμεν περί τουσ 15 Αξιωματικοί Αςτυνομίασ και τρατοφ.
13
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Παρευρζκθςαν και οι επί κεφαλισ ςτρατιωτικϊν μονάδων, εκ των διατεκζντων εισ το
Πολυτεχνείον. Σθσ ςυςκζψεωσ προιδρευςεν ο τρατθγόσ Μαυροειδήσ. *ς.ς. ο Αντιςτράτθγοσ
Κωνςταντίνοσ Ι. Μαυροειδισ, τότε Διοικθτισ ΑΔΕΝ, είχε τον ςυντονιςμό και το γενικό
πρόςταγμα τθσ επιχειριςεωσ ςτο Πολυτεχνείο+. Προ πάςθσ ςυηθτιςεωσ θγζρκθν και
διεμαρτυρικθν εντόνωσ διά τουσ άςκοπουσ πυροβολιςμοφσ, ειπϊν ότι είναι απαράδεκτον να
πυροβολοφν τα τανκσ ςτο γάμο τοφ Καραγκιόηθ και να ςκοτϊνεται ο κόςμοσ. Ο τρατθγόσ
εκφμωςεν με τθν διατφπωςίν μου και με παρετιρθςεν αυςτθρά, προςκζςασ ότι δεν είναι
αλθκισ ο ιςχυριςμόσ μου και ότι ζχει δϊςει εντολιν και ζχουν ςταματιςει οι άςκοποι
πυροβολιςμοί. Σθν ςτιγμι εκείνθν θκοφςκθ ριπι πολυβόλου πλθςίον μασ εισ τθν περιοχι
Πλάκασ. Σον θρϊτθςα με ςχετικιν αυκάδειαν: “Αυτό τι είναι τρατθγζ;” Ζγινε ωχρόσ και
διζταξεν άμεςον ζρευναν. Διεπιςτϊκθ ότι είχεν πυροβολιςει Ανκυπολοχαγόσ. Επείςκθν ότι
άλλα διζταςςεν ο τρατηγόσ και άλλα εποίουν οι υπό τασ διαταγάσ του.»
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φμφωνα με επίςθμθ ανακοίνωςθ του υφυπουργοφ πυρίδωνοσ Ζουρνατηι τθσ Κυβερνιςεωσ
Μαρκεηίνθ, ςε ςυνζντευξθ Σφπου το απόγευμα τθσ Κυριακισ 18 Νοεμβρίου 1973, όπου
παρίςτατο και ο προϊςτάμενοσ τθσ Ιατροδικαςτικισ Τπθρεςίασ Ακθνϊν Δθμιτριοσ Καψάςκθσ,
οι μζχρι τότε ταυτοποιθκζντεσ νεκροί ανιρχοντο ςε 9 και οι τραυματίεσ ςε τουλάχιςτον 138
(100-110 πολίτεσ και 38 ζνςτολοι των δυνάμεων αςφαλείασ), ενϊ «εκ των τραυματιςκζντων 56 θ κατάςταςισ εμπνζει ανθςυχίασ». Κατά τισ αμζςωσ επόμενεσ ϊρεσ μετά τθν ςυνζντευξθ,
απεβίωςαν δφο εξ εκείνων των τραυματιϊν, και επομζνωσ οι κανατωκζντεσ ανεφζρετο
επιςιμωσ ότι ανιρχοντο ςε 11 κατ' εκείνθ τθν θμζρα (Ζκκ. 2).
*Εφθμερίδα «Μακεδονία» (20 Νοεμβρίου 1973), Αρχείο Εκνικισ Βιβλιοκικθσ, εδϊ.]
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Οι μνιμεσ τισ παταγϊδουσ αποτυχίασ που ςθμείωςε θ από το κακεςτϊσ ΠαπαδόπουλουΜαρκεηίνθ κιρυξθ τθσ χϊρασ ςε κατάςταςθ πολιορκίασ—ιτοι θ επανεπιβολι τρατιωτικοφ
Νόμου ανά τθν χϊρα ςτισ 17 Νοεμβρίου 1973—όςον αφορά ςτθν αποτροπι τοφ επικειμζνου
τότε πραξικοπιματοσ Ιωαννίδθ-Μπονάνου, και μάλιςτα θ καταχρθςτικι (ανκρωποκτονικι)
εργαλειοποίθςθ του τρατιωτικοφ Νόμου από τουσ «Ιωαννιδικοφσ» πραξικοπθματίεσ,
διακατζχουν ζκτοτε εν πολλοίσ φοβικϊσ, ι και κατατρφχουν εμμονικϊσ, τθν ςυλλογικι μνιμθ
τοφ πολιτικοφ προςωπικοφ τισ χϊρασ. Κατά ςυνζπεια, ςχεδόν μιςό αιϊνα μετά τθν πτϊςθ τισ
χοφντασ, οι πολιτικοί ταγοί τισ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ εμφανίηονται ωσ μθ διακζτοντεσ τθν
πολιτικι βοφλθςθ να εφαρμόςουν, ζςτω και ςε τμιμα τισ Επικρατείασ, τισ διατάξεισ τοφ
άρκρου 48 του υντάγματοσ τθσ Ελλάδοσ, περί εφαρμογισ τοφ νόμου για τθν κατάςταςθ
πολιορκίασ, ακόμθ και οςάκισ υφίςτανται αντικειμενικζσ ι και επιτακτικζσ προσ τοφτο
ςυνκικεσ, όπωσ π.χ.: μείηονεσ φυςικζσ καταςτροφζσ (κανατθφόρεσ πυρκαγιζσ ι πλθμμφρεσ
κ.τ.λ.), μαηικϊσ καταςτροφικζσ εξεγζρςεισ (όπωσ εκείνθ ςτθν Ακινα τον Δεκζμβριο 2008),
χρεωκοπία και ςυνακόλουκθ (μνθμονιακι) πολιτικο-οικονομικι υποδοφλωςθ τθσ χϊρασ (20102021), κ.τ.λ.
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Σο ότι ο Ιωαννίδθσ ιταν ο ικφνων νουσ των τυφλϊν δολοφονιϊν κατ' εκείνο το εξωπραγματικό
27ωρο, από 10:00 17 Νοεμβρίου μζχρι 13:00 18 Νοεμβρίου τοφ ζτουσ 1973, το γνωρίηουμε
ςιμερα επαρκϊσ, και μάλιςτα κυριολεκτικά τελεςιδίκωσ: τθ δίκθ (βάςει του υπ' αρικμ.
677/1975 παραπεμπτικοφ βουλεφματοσ) ενϊπιον τοφ Πενταμελοφσ Εφετείου Ακθνϊν, για τισ
δολοφονίεσ πολιτϊν από ςτρατιωτικοφσ και αςτυνομικοφσ προ και μετά τθν «εξζγερςθ του
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Πολυτεχνείου», μετά από ακροαματικι διαδικαςία 2,5 μθνϊν και διάςκεψθ 6 θμερϊν, το
δικαςτιριο με τθν ιςτορικι υπ' αρικμ. 723/1975 απόφαςι του εκιρυξε ζνοχο τον ταξίαρχο
Δθμιτριο Ιωαννίδθ και τον κατεδίκαςε ςε επτά (7) φορζσ ιςόβια για θκικι αυτουργία ςε 7
ανκρωποκτονίεσ από πρόκεςθ, 25 χρόνια κάκειρξθ κατά ςυγχϊνευςθ για θκικι αυτουργία ςε
38 απόπειρεσ ανκρωποκτονιϊν και πρόκλθςθ διάπραξθσ κακουργθμάτων, και διαρκι ςτζρθςθ
των πολιτικϊν του δικαιωμάτων.
Απεναντίασ τον τότε εν ενεργεία δικτάτορα και αυτοαναγορευκζντα «Πρόεδρο τθσ
Δθμοκρατίασ» Γεϊργιο Παπαδόπουλο, το δικαςτιριο τον κατεδίκαςε ςε («μόνο») 25 χρόνια
κάκειρξθ για απλι ςυνζργεια ςε ανκρωποκτονίεσ από πρόκεςθ και απόπειρεσ
ανκρωποκτονιϊν, κακϊσ και δεκαετι ςτζρθςθ των πολιτικϊν του δικαιωμάτων, παρότι ο
Παπαδόπουλοσ (όχι ο Ιωαννίδθσ) ιταν εκείνοσ που απεφάςιςε και διζταξε τθν ζνοπλθ
επζμβαςθ ςτο Πολυτεχνείο, και το κακεςτϊσ Παπαδόπουλου-Μαρκεηίνθ (όχι θ ςυνωμοτικι
ομάδα Ιωαννίδθ-Μπονάνου κ.λπ.) ιταν εκείνο που κιρυξε τθν χϊρα ςε κατάςταςθ εκτάκτου
ανάγκθσ λίγεσ ϊρεσ μετά τθν επζμβαςθ ςτο Πολυτεχνείο.
Προφανϊσ, το δικαςτιριο ςυνεκτίμθςε τα αντικειμενικά γεγονότα, ιτοι αφενόσ ότι θ
ςτρατιωτικι επζμβαςθ ςτο Πολυτεχνείο ιταν αναίμακτθ, και αφετζρου ότι οι διαταγζσ τοφ
ΓΕ—τισ οποίεσ παρικουαν αντιιεραρχικϊσ ι και πραξικοπθματικϊσ οι Ιωαννιδικοί δολοφόνοι
κατ' εκείνο το 27ωρο—εντζλλοντο τθν αποφυγι χριςεωσ όπλων, επ' ουδενί δε με ζνςφαιρα
πυρά. φμφωνα με τα πρακτικά τθσ δίκθσ, από τθν βάςανο τθσ ακροαματικισ διαδικαςίασ
προζκυψε ότι οι νεκροί κατ' εκείνο το τριιμερο, 16-18 Νοεμβρίου 1973, ανιλκαν ςε 23,
άπαντεσ φονευκζντεσ εκτόσ ι μακράν τοφ Πολυτεχνείου, εξ αυτϊν δε ουδείσ φοιτθτισ τοφ
Πολυτεχνείου. Εν τοφτοισ, το δικαςτιριο κατεδίκαςε και τον Γεϊργιο Παπαδόπουλο, παρότι με
πολφ ελαφρότερθ ποινι απ' ό,τι τον πραξικοπθματία Ιωαννίδθ, διότι υφίςταντο ςυνκικεσ
ενδεχομζνου δόλου ςε πλαίςιο απλισ ςυνζργειασ εν τοισ πράγμαςι: Αποφαςίηων και
διατάςςων ο Παπαδόπουλοσ, ωσ αρχθγόσ κράτουσ και εν ενεργεία δικτάτωρ, ζνοπλθ επζμβαςθ
ςτο Πολυτεχνείο, εξζκετε τουσ καταλθψίεσ φοιτθτζσ εξ υπαρχισ ςε κανάςιμο κίνδυνο, ενϊ ςτθ
ςυνζχεια κθρφςςων τθν χϊρα ςε κατάςταςθ πολιορκίασ (προκειμζνου να αποτρζψει τυχόν
πραξικόπθμα εναντίον του) εξζκετε ακϊουσ και ανυποψίαςτουσ πολίτεσ επίςθσ ςε κανάςιμο
κίνδυνο, ειδικά ςε περιπτϊςεισ όπου δεν κα μποροφςε να ελζγξει (και δεν μπόρεςε) τυχόν
φονοκτονικζσ δυνάμεισ των εναντίον του (Ιωαννιδικϊν) πραξικοπθματιϊν.
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τθν υφιςταμζνθ ιςτοριογραφία ςχετικά με τθν «εξζγερςθ του Πολυτεχνείου» (1973), παρότι
το πόριςμα τθσ προκαταρκτικισ εξετάςεωσ που διενεργικθ από τον Ειςαγγελζα Δ.Σςεβά
(1974), το οποίο αποκαλφπτει μζροσ τισ ιςτορικισ Αλθκείασ ςχετικά με εκείνθ τθν εξζγερςθ,
αποτελεί ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ πθγι τεκμθρίωςθσ, εν τοφτοισ μάλλον δεν ζχει επιδειχκεί θ προςικουςα
επιμζλεια όςον αφορά ςτα πρακτικά τισ επακολουκθςάςθσ ςυναφοφσ δίκθσ ενϊπιον του
Πενταμελοφσ Εφετείου Ακθνϊν (1975), ςτθν οποία απεκαλφφκθ όλθ, ι ςχεδόν όλθ, θ ιςτορικι
Αλικεια για τα προςκθνιακϊσ και παραςκθνιακϊσ διαδραματιςκζντα ςτισ 16-18 Νοεμβρίου
1973.
Κατά ςυνζπεια, ουδείσ ιςτοριογράφοσ ζχει εγγράφωσ επιςθμάνει ότι το πραξικόπθμα κατά
του κακεςτϊτοσ Παπαδόπουλου δεν άρχιςε (δικεν) ςτα χαράματα τθσ 25θσ Νοεμβρίου, αλλά
(ζργῳ) ςτισ 10:00 τθσ 17θσ Νοεμβρίου τοφ ζτουσ 1973, και μάλιςτα με τθν βάρβαρθ και
εγκλθματικι μζκοδο τθσ τυφλισ ανκρωποκτονίασ δεκάδων άοπλων και ανυποψίαςτων
πολιτϊν από ανεξζλεγκτεσ ςυνωμοτικζσ δυνάμεισ τοφ Ιωαννίδθ.
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Ζκκ. 2
Δθμοςίευμα ςτθν εφθμερίδα «Μακεδονία» (20 Νοεμβρίου 1973).
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Ζκκ. 3
Πίνακασ φονευκζντων από το Πόριςμα του Αςτυνόμου Γ. αμπάνθ (1982).
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Δεδομζνου ότι από το πρωί τισ 17θσ Νοεμβρίου 1973 είχε κθρυχκεί θ χϊρα ςε κατάςταςθ
πολιορκίασ από το κακεςτϊσ Παπαδόπουλου-Μαρκεηίνθ, δθλαδι ίςχυε πλζον ξανά ο
τρατιωτικόσ Νόμοσ ανά τθν Επικράτεια, θ παράβαςθ διαταγϊν των ανωτζρων επιτελικϊν
αξιωματικϊν τοφ ΓΕ από τουσ Ιωαννιδικοφσ αξιωματικοφσ και ςυναφείσ εγκακζτουσ, και
μάλιςτα με κατά ςυρροιν ανκρωποκτονικζσ ςυνζπειεσ, κα μποροφςε να είναι άκρωσ
επικίνδυνθ για τουσ παραβαίνοντεσ: Θεωρθτικά κα μποροφςαν να είχαν ςυλλθφκεί και με
ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ να είχαν εκτελεςκεί κατ' εφαρμογι τοφ τρατιωτικοφ Νόμου.
Προφανϊσ όμωσ αυτόσ ο κίνδυνοσ ιταν ελάχιςτοσ, αν όχι αμελθτζοσ, διότι οι Ιωαννιδικοί
ςυνωμότεσ (και όχι το «Παπαδοπουλικό» Αρχθγείο τοφ ΓΕ) ιλεγχαν επαρκϊσ το τράτευμα,
τουλάχιςτον ςτθν περιοχι τισ Αττικισ, ιδθ από τισ 10:00 17 Νοεμβρίου 1973.

Ζκκ. 4
Σοπολογικόσ χάρτθσ φονευκζντων από τθν μελζτθ τοφ Λεωνίδα Καλλιβρετάκθ (2004).
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Σθν ςφγχυςθ τοφ κοινοφ ςχετικά με τα πραγματικά περιςτατικά τοφ τριθμζρου 16-18
Νοεμβρίου 1973, επζτειναν ςωρεία εν μζρει παραπλανθτικϊν δθμοςιεφςεων (κυβερνθτικϊν
ανακοινϊςεων, εγγράφων, πινάκων, χαρτϊν κ.τ.λ.), ελευκζρωσ προςβαςίμων ςιμερα ςτο
διαδίκτυο (π.χ. Ζκκ. 2-4), κοινό χαρακτθριςτικό των οποίων είναι ότι προςδιορίηουν τον τόπο
αλλά όχι όμωσ και τον χρόνο (ϊρα) εκάςτθσ ανκρωποκτονίασ από τισ Ιωαννιδικζσ ςυνωμοτικζσ
δυνάμεισ—μόνο το δθμοςιευκζν Πόριςμα τοφ Ειςαγγελζωσ Δθμθτρίου Σςεβά (1974)
προςδιορίηει, ωσ ζδει, τον χϊρο και τον χρόνο κάκε ανκρωποκτονίασ—ωςάν να παρζλκει
ιςτοριογραφικϊσ θ ϊρα που ζλαβαν χϊρα εκείνεσ οι ανκρωποκτονίεσ...
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χεδόν μετά από μιςό αιϊνα, ςυνεχίηει να υφίςταται ευρεία ςφγχυςθ και αντιπαράκεςθ
διιςταμζνων απόψεων ςτον δθμόςιο διάλογο ςχετικά με τα όςα ζλαβαν χϊρα ςτο κζντρο τισ
Ακινασ κατ' εκείνο το τραγικό τριιμερο (16-18 Νοεμβρίου 1973): Επί δεκαετίεσ ςτθ
Μεταπολίτευςθ, ζχει επικυριαρχιςει το από τότε (ψευδζσ) Ιωαννιδικό αφιγθμα, ότι δθλαδι θ
εξζγερςθ του Πολυτεχνείου κατεςτάλθ όχι αναιμάκτωσ αλλά με βαρφ τίμθμα δεκάδων νεκρϊν
και εκατοντάδων τραυματιϊν, με κφρια ευκφνθ τοφ (δικεν) αιμοςταγοφσ Γ. Παπαδόπουλου,
και επομζνωσ ότι το πραξικόπθμα των Ιωαννίδθ-Μπονάνου, που άρχιςε (δικεν) το πρωί τισ
25θσ Νοεμβρίου 1973, «αποκατζςτθςε τθν δθμόςια τάξθ» ςτο εςωτερικό τισ χϊρασ ςφμφωνα
με τον Ιωαννίδθ, αφοφ μάλιςτα εκείνο το πραξικόπθμα ιταν (δικεν) «αναίμακτο» ςφμφωνα με
δθμοςιεφματα ςτον Σφπο, όπωσ το παρακάτω (Επις. 29 και Ζκκ. 5).
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Ενδεικτικά, ςτο φφλλο τισ εφθμερίδοσ «ΣΑ ΝΕΑ» τθσ Δευτζρασ 26 Νοεμβρίου 1973, οι ειδιςεισ
ςχετικά με το πραξικόπθμα του δικτάτορα Ιωαννίδθ—το οποίο, ςφμφωνα με τθν εφθμερίδα,
ιταν «αναίμακτη επζμβαςθ του ςυνόλου των Ενόπλων Δυνάμεων»—παρουςιάηοντο με
ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία (ιτοι με προτρεπτικά ευχολόγια), όπωσ καταδεικνφεται από το
πρωτοςζλιδο ςχόλιο τοφ εκδότθ (editorial), με δίςτθλο τίτλο «ΕΤΧΗ ΟΜΑΛΟΣΗΣΟ», επί λζξει
ωσ εξισ (Ζκκ. 5, ςτθν επόμενθ ςελίδα)):
« Η κατάςταςθ που δθμιοφργθςε θ χκεςινι ραγδαία αλλά αναίμακτθ
επζμβαςθ του ςυνόλου των Ενόπλων Δυνάμεων βρίςκεται ακόμθ ςτθν
πρϊτθ θμζρα τθσ.
Δεν ζκλειςαν οφτε εικοςιτζςςερισ ϊρεσ από τθν ορκωμοςία τισ νζασ
Κυβερνιςεωσ και είναι πολφ νωρίσ για να ανακοινωκοφν οι προγραμματικζσ
δθλϊςεισ και ςχζδια αντιμετωπίςεωσ των ςθμερινϊν προβλθμάτων τισ
χϊρασ.
Ξεκινϊντασ ωςτόςο από το απλό ςε τόνο Διάγγελμα του νζου προζδρου
τισ Δθμοκρατίασ—ςτο οποίο υπογραμμίηεται ςαν επιδίωξι του θ ομαλι
λειτουργία τοφ πολιτεφματοσ και θ εμπζδωςθ γαλινθσ και ενότθτοσ του
λαοφ—μπορεί κανείσ να διατυπϊςει τθν ευχι όπωσ πραγματοποιθκι θ
εξαγγελία αυτι και, με ςφυρθλατθμζνθ τθν ψυχικι ενότθτα μεταξφ
ελλθνικοφ λαοφ και ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων, προχωριςθ θ χϊρα ςτθν
ομαλότθτα μζςα ςτα πλαίςια μιασ γνθςίασ δθμοκρατικισ λειτουργίασ τοφ
πολιτεφματοσ.»
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H Ιωαμμιδική Μετάλλανη τξυ Αναίμακτου «Πξλυτεχμείξυ».
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Βάςει αντικειμενικϊν ιςτορικϊν ςτοιχείων, ο Ιωαννίδθσ ζχει αξιολογθκεί ωσ ζνασ αξιωματικόσ
με ςχετικά χαμθλό βακμό νοθμοςφνθσ: Απεφοίτθςε από τθν χολι Ευελπίδων με χαμθλζσ
επιδόςεισ (από τουσ τελευταίουσ τισ τάξεϊσ του), με το δε πραξικόπθμά του κατά του
Μακαρίου κατζδειξε ζναν ολιγοπαραγοντικό, γραμμικό και προβλζψιμο τρόπο ςκζψεωσ (ιτοι
ευκόλωσ εργαλειοποιιςιμο από ξζνεσ δυνάμεισ, φίλιεσ ι εχκρικζσ). Εν τοφτοισ, ό,τι ο Ιωαννίδθσ
ςτερείτο εκ φφςεωσ ςε νοθμοςφνθ, το αντιςτάκμιηε ςε ςυνωμοτικότθτα: Ήδθ ςε θλικία μόλισ
28 ετϊν, ωσ λοχαγόσ ςτο ΚΕΒΟΠ ςτο Χαϊδάρι, ο Ιωαννίδθσ ςυμμετζςχε πρωταγωνιςτικά ςτο
κίνθμα του ΙΔΕΑ το 1951 καταλαμβάνοντασ με τον λόχο του το ΓΕΕΘΑ. Σο 1956-1959 ανζλαβε
τθν αρχθγία τισ ςυνωμοτικισ ομάδοσ που μετά από μία δεκαετία πραγματοποίθςε το
πραξικόπθμα του 1967. Ο χαοτικόσ ςυνδυαςμόσ χαμθλισ νοθμοςφνθσ και προφανϊσ υψθλισ
ςυνωμοτικότθτοσ τοφ Ιωαννίδθ, είχε τραγικζσ ςυνζπειεσ για τθν Ελλάδα: Κατά τθν (8μθνθ)
διάρκεια τθσ βραχφβιασ δικτατορίασ του, το αξιόμαχο των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων,
όςον αφορά ςτθν επάρκεια των τότε (υπ' αυτοφ νεοδιοριςκζντων) επιτελικϊν αξιωματικϊν,
απομειϊκθκε ςε εξωπραγματικά επίπεδα, με ςυνζπεια τθν ςυντριπτικι ιττα (και παγκόςμιο
διαςυρμό) τθσ Ελλάδοσ ςτθν Κφπρο το 1974.
υμπεραςματικά, θ χουντικι περιπζτεια τθσ Ελλάδοσ ςτθν επταετία 1967-1974 είχε
τραγικι κατάλθξθ, αφοφ χαρακτθρίςκθκε από τθν πολιτικι ανεπάρκεια του Γ. Παπαδόπουλου
—ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ αρχικζσ προκζςεισ του—να προςτατζψει τον Ελλθνικό λαό από
μθχανεφςεισ εντοπίων και ξζνων δυνάμεων το 1973, και ςτθ ςυνζχεια από τθν (εγκλθματικι και
εκνικϊσ καταςτροφικι) άφρονα αποφαςιςτικότθτα του Δ. Ιωαννίδθ το 1973-1974.
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Τπό το πρίςμα των δεκάδων νεκρϊν κατά το τριιμερο 16-18 Νοεμβρίου 1973, δφναται
ευλόγωσ να υποςτθριχκεί ότι θ εξζγερςθ του Πολυτεχνείου εορτάηεται ςτα ςχολεία τισ χϊρασ
ορκϊσ μεν, ωσ εκνικό ι και παγκόςμιο ςφμβολο λαϊκισ αντίςταςθσ ςτον κακεςτωτικό
αυταρχιςμό, αλλά για τουσ εκνικϊσ λάκοσ λόγουσ και με το ιςτορικϊσ λάκοσ αφιγθμα:
Μεταξφ άλλων, το να αποπροςανατολίηεται ι και να δθλθτθριάηεται θ μακθτιϊςα νεολαία με
αχρείαςτεσ προπαγανδιςτικζσ φανταςιϊςεισ περί (δικεν) δεκάδων νεκρϊν φοιτθτϊν εντόσ ι
και εκτόσ τοφ Πολυτεχνείου, ιτοι με το Ιωαννιδικό αφιγθμα, αποτελεί Τβριςτικι προςβολι
τισ ιεράσ μνιμθσ των (πραγματικϊν) δεκάδων κυμάτων τισ ςυνωμοτικισ ομάδοσ Ιωαννίδθ...
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