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Απόσπασμα από το πόρισμα του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας
Δημήτρη Τσεβά για το Πολυτεχνείο
II. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Α. ΝΕΚΡΟΙ:
"Βαρύς υπήρξεν ο φόρος του αίματος εις νεκρούς και τραυματίας ο
καταβληθείς δια την καταστολήν της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου.
Και των μεν τραυματιών τον αριθμόν, ήγγισε, μετά βεβαιότητας
μάλλον, η έρευνα. Ανεξιχνίαστος, όμως, παραμένει εισέτι ο
ακριβής αριθμός των νεκρών. Σύντονοι κατεβλήθησαν προς την
κατεύθυνσιν ταύτην προσπάθειαι και πέραν των αμέσως η εμμέσως
περιερχομένων εις γνώσιν μου έκκλησις δια του Τύπου δημοσία
διετυπώθη, όπως καταγγελθώσιν ή αναφερθώσι περιπτώσεις
θανάτων ή και εξαφανίσεων ατόμων συνεπεία των γεγονότων του
Πολυτεχνείου. Και είναι αληθές ότι ουδέν περιστατικόν
κατηγγέλθη. Δεν αντλείται, όμως εντεύθεν απόδειξις περί
ανυπαρξίας τοιούτων. Διότι κατά τη διαδρομήν της ερεύνης
εβεβαιώθησαν ή και απλώς επιθανολογήθησαν περιστατικά
εδραιούντα παρ' εμοί την πεποίθησιν ότι οι νεκροί εκ των
γεγονότων του Πολυτεχνείου υπήρξαν περισσότεροι των
επισήμως ανακοινωθέντων. Δι' ο και κατανοώ τα ελατήρια της
σιωπής των παθόντων".
"Περί πάντων τούτων, όμως, αναλυτικώτερον, ως ακολούθως, αφού
προηγουμένως τονισθεί ότι ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών
του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον (οράτε υπ'
αριθμ. 33437 /11.10.74 έγγραφον της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου
προς υμάς)".
α) Επισήμως ανακοινωθέντες νεκροί είναι οι ακόλουθοι:
1. Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, ετών 17, μαθητής. Εφονεύθη
έξωθι του Πολυτεχνείου περί ώρα 22.15' της 16.11.73. Βασίμως
πιθανολογείται ότι δράστης του φόνου τούτου είναι ο προεκτεθείς
Συνταγματάρχης.
2. Βασίλειος Παναγιώτου Φαμέλλος, ετών 26. Εφονεύθη εγγύς
του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως περί ώρα 22.30' της 16.11.73,
βληθείς προφανώς υπό τίνος των εκ του υπουργείου
πυροβολούντων.
3. Toril Engelend, σπουδάστρια, Νορβηγίς. Εφονεύθη εις την
πλατείαν Αιγύπτου περί ώρα 23.30'της 16.11.1973 παρ' αγνώστου
δράστου.
4. Γεώργιος Ανδρέου Σαμούρης, σπουδαστής, ετών 22. Εφονεύθη
υπ' αγνώστου εις άγνωστον σημείον εξ επαφής περί το μεσονύκτιον

2
της 16.11.1973 και το πτώμα του μετεφέρθη και απερρίφθη εις την
διασταύρωσιν των οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων(Κατάθεσις υπ'
αριθμ. 137).
5. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16, μαθητής.
Εφονεύθη επί της οδού Κότσικα(παρόδου Πατησίων) την 10.20 ώραν
της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.
6. Μάρκος Δημητρίου Καραμάνης, ετών 23. Εφονεύθη
ευρισκόμενος εις την επί της οδού Πατησίων και Αιγύπτου 1
πολυκατοικίαν την 10.30 ώραν της 17.11.1973, βληθείς ομοίως υπό
στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.
7. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος υπήκοος, ετών 43. Εφονεύθη εις
την πλατείαν Αιγύπτουπερί ώραν 13.00' της 17.11.1973, βληθείς εκ
διερχομένου άρματος μάχης.
8. Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, ετών 6. Εφονεύθη επί της οδού
Ορεινής Ταξιαρχίας Ζωγράφου περί ώραν 13.30 της 17.11.1973,
βληθείς υπό στρατιώτου ευρισκομένου έμπροσθεν του Ναού του
Αγίου Θεράποντος.
9. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17. Εφονεύθη ευρισκομένη
εις την ταράτσα της επί της οδού Μεταγένους 8 - Νέος Κόσμος οικίας
της περί ώρα 12.30' της 17.11.1973, δεχθείσα εις την κεφαλήν της
βλήμα αδέσποτον άρματος.
10. Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός
υπάλληλος. Εφονεύθη ευρισκόμενος εν Ν. Λιοσίοις προς εκτέλεσιν
υπηρεσίας περί ώραν 12.15' της 17.11.1973 δεχθείς ομοίως βλήμα
αδέσποτον άρματος μάχης εις την κεφαλήν.
11. Νικόλαος Πέτρου Μαρκουλής, ετών 25. Εφονεύθη παρά την
πλατείαν Βάθης περί ώραν 11.00'της 17.11.1973, βληθείς εκ
διερχομένου άρματος μάχης.
12. Στυλιανός Αγαμ. Καραγεώργης, ετών 19, εργάτης.
Ετραυματίσθη θανασίμως επί της οδού Πατησίων, έμπροσθεν του
κινηματογράφου ΕΛΛΗΝΙΣ, περί ώρα 10.00'της 17.11.1973, βληθείς
εκ διερχομένου άρματος και απεβίωσεν εις το ΚΑΤ την 30.11.1973.
13. Ανδρέας Στεργίου Κουμπος, ετών 63. Ετραυματίσθη σοβαρώς
διερχόμενος την οδό Καποδιστρίου περί ώρα 14.00' της 18.11.1973,
βληθείς εκ διερχομένου άρματος και απεβίωσε την 30.1.1974.
14. Μιχαήλ Δημήτριου Μυρογιάννης, ετών 20. Εφονεύθη εις την
διασταύρωσιν των οδών Πατησίων και Στουρνάρα περί ώραν 13.30'
της 18.11.73, βληθείς δια περιστρόφου εις την κεφαλήν
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15. Κυριάκος Δημητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος.
Ετραυματίσθη σοβαρώς επί της οδού Γλάδστωνος περί ώραν 12.40'
της 18.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου επί της οδού Πατησίων
άρματος και απεβίωσεν την 18.12.1973.
β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες:
1. Σπύρος Κοντομάρης, δικηγόρος. Απεβίωσεν τας απογευματινός
ώρας της 16.11.73 ευρισκόμενος επί της οδού Γεωργίου Σταύρου,
συνέπεια θανατηφόρου επενέργειας των ριπτομένων υπό της
αστυνομίας αερίων (κατάθ. υπ' αριθμ. 93).
2. Αικατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Ετραυματίσθη σοβαρώς
ενώ ευρίσκετο εις την εν Αγ. Αναργύροις οικίαν της περί ώραν
11.00' της 17.11.1973, δεχθείσα αδέσποτον βλήμα άρματος και
απεβίωσεν κατά μήνα Μάιον 1974 και
3. Δημήτριος Παπαϊωάννου, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος.
Απεβίωσεν την μεσημβρίαν της 17.11.1973 εκ προσφάτου
εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν
σοβαρώς όμως, υπό της συζύγου του αμφισβητούμενης και
υποστηριζούσης ότι ο σύζυγος της απεβίωσεν είτε βληθείς δι' όπλου,
είτε υποστάς συγκοπήν εκ των ριπτομένων αερίων, καταθεσάσης δε
ότι μόνον εις το Νεκροταφείον της επετράπη να πλησιάσει απλώς και
να ατενίσει το πρόσωπον του νεκρού συζύγου της.
Επίσης, γράφει στο πόρισμα του ο Τσεβάς:
«Εκ των εκτεθέντων δήλον καθίσταται ότι εις τους καταλόγους των
επισήμως ανακοινωθέντων και υπό της ερεύνης βεβαιωθέντων
τοιούτων, δέον να προστεθούν και έτεροι δέκα έξ (16) τουλάχιστον
βασίμως προκύπτοντες, οίτινες, τονιστέον και πάλιν, ουδεμίαν
έχουν, ως προς την ταυτότητα, σχέσιν με τους επισήμως
ανακοινωθέντας».

