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ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ 32 
ΧΡΟΝΙΑ. Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ, ΕΧΑΓΡΙΩΜΕΝΟΣ, 
ΓΥΡΝΟΥΣΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΑΝΚΣ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕ ΣΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ 
«ΒΑΡΑΤΕ ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ». ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΚΟΤΩΣΕ ΕΝ 
ΨΥΧΡΩ ΤΟΝ 20ΧΡ0ΝΟ ΜΙΧΑΛΗ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 
ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. «ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΑΙ, ΡΕ; 45 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑ 
ΤΟΝ ΠΕΤΥΧΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ», ΚΟΜΠΑΖΕ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ.. 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ* 

^Διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και επικεφαλήβ του ερευνητικού προγράμματος 

«Τεκμηρίωση πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του 20ού αιώνα». 

Οι δύο τελευταίοι κατάδικοι για εγκλήματα 

m s δικτατορίαε, Δημιίτριοβ Icoawi'ôns και 

Νικόλαοβ Ντερτιλήβ, συμπλήρωσαν τρειβ 

δεκαετίεβ oris φυλακέΒ του Κορυδαλλού. 

Tous τελευταίουε μήνεβ επανήλθε για πολ

λοστή φορά στην επικαιρότητα το ενδεχό

μενο αποφυλάκισήε TOUS. Σήμερα, 32 χρόνια μετά την εξέγερση του Πο

λυτεχνείου, αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε την ιστορία του Ντερτιλή, δε

δομένου ότι εκείνοβ έχει καλλιεργήσει - μ ε κάποια σχετική επιτυχία- όλα 

αυτά τα χρόνια την εικόνα του σκληροτράχηλου και αρειμάνιου, αλλά ταυ

τόχρονα ακέραιου και υπερήφανου στρατιώτη, που παραμένει αταλά-

ντευτοβ oris πεποιθήσειβ του και «δεν θέλει τη συμπόνια κανενόβ», απο-

δεικνύονταε έτσι τη «γενναιότητα» του. Αρνούμενοβ (σε αντίθεση με άλ-

λουβ XOUVTIKOUS) να κάνει χρήση του δικαιώματοβ άδειαβ εξόδου, υπο

γραμμίζει: «Δεν συναλλάσσομαι με TOUS αντιπάλουβ μου εγώ. Άδειεβ έδι

να εγώ œs οτρατηγόβ (σ.σ. ποτέ δεν υπήρξε οτρατηγόβ - αποστρατεύτη

κε ταξίαρχοβ). Δεν μπορώ να πάρω τώρα από ιδιώτεε. Tous περιφρονώ 

βαθύτατα». Παράλληλα, προβάλλει το «σπαρτιατικό» πνεύμα του δηλώ-

vovras: «Μπορώ να ζήσω κι υπότιεαθλιέστερεεσυνθήκεε», μόνο με «μια 

κλινοοτρωμνή στο πάτωμα» (επίτου napóvros όμωε διαμένει σε ατομική 

σουίτα των φυλακών με τηλεόραση, ψυγείο και γραφείο). Ο BaoiKÓs δε 

λόγοε για τον οποίο παραμένει ακόμη στη φυλακή είναι ότι αρνείται να υ

ποβάλει αίτηση xaprros, μην αναγνωρίζονταε τη νομιμότητα «οιασδήποτε 

κυΒερνήσεωβ από το 1974 και μετά», ενισχύονταε έτσι το προφίλ του «α

μετανόητου, πλην αγνού ιδεολόγου» και βρίσκονταε ÛÛS ένα βαθμό αντα

πόκριση σε κάποιο -ενδεχομένωε και καλόπιστο- ακροατήριο που εντυ

πωσιάζεται και διακρίνει ένα είδοε «λεΒεντιάε» σε αυτή την ανένδοτη συ

μπεριφορά. θ α είχε λοιπόν ενδιαφέρον να εξετάσουμε κατά πόσο αυτή η 

«ηρωική» εικόνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Πηγαίνονταε μία γενιά Πίσω, είναι δύσκολο να αποφύγει Kanoios τον 

πειρασμό, να θυμίσει εισαγωγικά ότι ο Βασίλειοε Ντερτιλήε, αφού υπήρ

ξε στυλοΒάτηε m s δικτατορίαε του Πάγκαλου, κατέβασε τα πρώτα τε

θωρακισμένα OTOus δρόμουΒ Tns A0nvas το 1926 και καταδικάστηκε 

σε ισόβια (για να αμνηστευτείλίγο αργότερα), ενώ στη συνέχεια υπήρξε 

BaoiKÓs εμπνευστήε των περιβόητων Ταγμάτων Ασφαλείαε που, στο 

πλευρό των Γερμανών, αιματοκύλισαν την Ελλάδα το 1943-1944. Επει

δή όμωε δεν είναι σωστό οι αμαρτίεε των γονέων να βαραίνουν τα παι

διά TOUS, ε μ ε ί ε θ α αρκεστούμεστα πεπραγμένα του Νικόλαου Ντερτιλή. 

Η εξαπάτηση αρχίζει από την ίδια την «αταλάντευτη» θέση του απέναντι 

στο ζήτημα Tns αποφυλάκισηε: Αρνείται να αποφυλακιστεί με οιανδή

ποτε άλλη μέθοδο (αμνηστία, χάρη κ.λπ.), πλην Tns «ακυρώσεωε (εξα-

cpavioeo)s)Tns καταδικαστικήε κατά των Αξιωματικών του Στρατιωτικού 

Καθεστώτοε αποφάσεωε», με την οποία τιμωρήθηκαν οι πραξικοπημα-

Ti'es του 1967. Αλλά, στην πραγματικότητα, ο Ντερτιλήε δεν βρίσκεται 

σήμερα στη φυλακή για τη συμμετοχή του στα γεγονότα Tns 21 ns Απρι

λίου, στα οποία δεν διαδραμάτισε έτσι κι αλλιώε κάποιον ιδιαίτερα σπου

δαίο ρόλο. Για τη συμμετοχή του, άλλωστε, εκείνη είχε καταδικαστεί σε 

20 ετών κάθειρξη, η οποία έχει λήξει προ πολλού. 

Ο Ντερτιλήε είναι σήμερα φυλακισμένοε -γεγονόε που αποσιωπά επι-

μελώε oris δηλώσειε τ ο υ - επειδή διέπραξε με τα ίδια του τα χέρια ένα έ

γκλημα του κοινού ποινικού δικαίου, δολοφονώνταε εν ψυχρώ έναν άο- V w 
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να γεγονόβ που συνδέεται με την υπόθεση Ντερτιλή, 
KupicuS σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία και στην όλη 

Ι
στάση του, είναι η πολύκροτη φωτογραφία του. 
Την 1η Δεκεμβρίου 1973 είχε δημοσιευτεί στο 
γαλλικό περιοδικό «Paris Match» μια φωτογραφία 
που απεικόνιζε έναν αξιωματικό να κινείται ορμητικά 

κεντρικό δρόμο των Αθηνών, κρατώνταβ στο χέρι του περίστροφο. 
_) του διακρίνονταν évas λοκατζήβ, évas αστυνομικόβ, ένα τεθωρακισμένο 

ερπυστριοφόρο με στρατιώτεβ και κάποιοι πολίτεβ. Επρόκειτο για μια 
φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου, καθώβ θεωρήθηκε -και δικαίωβ-
ότι απαθανάτιζε εμβληματικά τη ζοφερή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην 
Ελλάδα. Όταν μετά τη μεταπολίτευση του 1974 αναδημοσιεύτηκε oris ελληνικέε 
εφημερίδεβ, όλοι αναγνώρισαν στο πρόσωπο του ένοπλου αξιωματικού τον 
Ντερτιλή. Ο ióios ο Ντερτιλήβ παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνοβ και μάλιστα, όταν 
δημοσιεύτηκε (προτού φυσικά βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου), 
καυχήθηκε σε δεξίωση στην Καβάλα ενώπιον πλήθουβ αξιωματικών, λέγονταβ 
ότι «η φωτογραφία με παρουσιάζει να κρατάω ένα πιστόλι, αν χρειαστεί όμωε 
θα κρατάω δύο» (κατάθεση λοχαγού Πετροπουλάκη). Στη δίκη, βέβαια, οι 
μεγαλοοτομίεβ έδωσαν τη θέση TOUS oris ασυνάρτητεβ δικαιολογίεε και τότε 
επιχείρησε να υποστηρίξει ότι η φωτογραφία είχε ληφθεί μία εβδομάδα 
αργότερα, oris 25 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματοβ Ιωαννίδη, 
«καθ' ην ώραν επιδεικνύει eis υπαξιωματικόν την χρήσιν του περιστρόφου του». 
Πέραν Tns γελοιότηταε του ισχυρισμού, που είναι αυταπόδεικτη για όποιον 
κοιτάξει, έστω και επιπόλαια, τη φωτογραφία, το ψεύδοβ του Ντερτιλή και OJS 
npos την ημερομηνία επρόκειτο να αποδειχτεί κατά τρόπο καταλυτικό. Διότι η 
έρευνα που διεξήγαγε ο Ιωάννηε Κομνηνόε (που αναζητούσε από την πλευρά του 
τον δολοφόνο του δικού του παιδιού, του 17χρονου Διομήδη) απέδειξε ότι πριν 
από το γαλλικό περιοδικό η φωτογραφία είχε δημοσιευτεί στο φύλλο ms 25ns 
Νοεμβρίου Tns βρετανικήβ εφημερίδαε «Sunday Times», η οποία με τη σειρά 
Tns την είχε λάβει από το διεθνέε πρακτορείο Ciba Press, που την είχε 
αρχειοθετημένη με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 1973, την επομένη δηλαδή 
ακριΒώε ms δολοφονίαε του Μυρογιάννη. Μετά από αυτό ο Ντερτιλήβ μετέβαλε 
τον ισχυρισμό του, λέγονταε ότι εννοούσε «την 25η Νοεμβρίου ή 3-4 ημέρεβ 
νωρίτερα». Και πάλι όμωε συλλαμβάνεται ψευδόμενοβ, γιατί τότε (21 με 22 
Νοεμβρίου δηλαδή) δεν υπήρχαν πλέον τεθωρακισμένα και ένοπλοι στρατιώτεβ 
στο κέντρο Tns AOnvas. Επιχειρήθηκε στη διάρκεια Tns δίκηε να εξεταστεί κατά 
πόσο η φωτογραφία απεικόνιζε τη σκηνή Tns δολοφονίαε του Μυρογιάννη, αλλά 
ήταν εμφανέβ ότι στο φόντο δεν υπήρχε κάτι που να θυμίζει την περιοχή του 
Πολυτεχνείου. Αντίθετα, η εντύπωση παρέπεμπε στα Χαυτεία. Στο σημείο αυτό, η 
έρευνα που διεξαγάγαμε δίνει μια βάσιμη ερμηνεία του ντοκουμέντου μέσω ms 
κατάθεσηε του οδηγού του τζιπ Αγριτέλη, που περιγράφει την πορεία TOUS μετά 
το φόνο: «Συνεχίσαμε την Πατησίων και φθάσαμε στο Μουσείο. Εκεί Kanoios 
υπάλληλοβ των τρόλεϊ ήταν μπλοκαρισμένοε και οι αστυφύλακεβ του φώναζαν 
και τον έσπρωχναν. Ο Ντερτιλήβ κατέβηκε από το τζιπ και κόλλησε το περίστροφο 
στην κοιλιά του ανθρώπου και τον φοβέρισε ότι θα τον σκοτώσει αν δεν 
εξαφανιστεί. Μετά προχωρήσαμε npos τον ΟΤΕ, όπου ευρίσκοντο αρκετοί 
πολίτεβ. Ο Ντερτιλήβ έβγαλε το περίστροφο του και άρχισε να πυροβολεί, xoopis 
να μπορώ να διαπιστώσω αν κτυπήθηκε κανείβ. Από τον ΟΤΕ γυρίσαμε πίσω (τότε 
πρέπει να τον είδε να ξαναπερνά από το Πολυτεχνείο ο αστυφύλακαβ Μουρίκηβ) 
και φθάσαμε στα Χαυτεία, ακριΒώβ έξω από τον "ΜΠΡΑΒΟ" (προφανώβ εννοεί 
τον "ΛΟΥΜΙΔΗ", το κατάστημα στη γωνία που υπάρχει και σήμερα). Ενώ δεν 
είχαμε σταματήσει ακόμη, ο Ντερτιλήβ αντελήφθη πολίτεε που είχαν αποκλεισθεί, 
κατέβηκε αμέσωβ από το αυτοκίνητο και διέταξε TOUS λοκατζήδεε να κάνουν 
έφοδο και va TOUS πιάσουν. Ο IÔIOS έδινε διαταγέβ με το περίστροφο στο χέρι, 
λέγονταβ "βαράτε στο ψαχνό! Πέντε παλιόπαιδα θα pas κάνουν ό,τι θέλουν;"». 
Αυτή τη σκηνή πιστεύουμε ότι απεικονίζει η περίφημη φωτογραφία. 
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πλο νέο, τον 20χρονο Μιχαήλ Μυρογιάννη, μέρα μεσημέρι, στη μέση 

του δρόμου και συγκεκριμένα ans 18 Νοεμβρίου 1973, στη γωνία 

Στουρνάρη και Πατησίων, έξω από το Πολυτεχνείο. Ο iôios ο Ντερτι-

λήε αρέσκεται να χαρακτηρίζει τον εαυτό του «πολιτικό κρατούμενο» 

που διώκεται για την ιδεολογία του και αντιπαρέρχεται το συγκεκριμέ

νο έγκλημα με την επωδό ότι «πρόκειται για μια κατηγορία που βασί

στηκε στην ψευδομαρτυρία ενόε φαντάρου». Είναι όμωε έτσι; 

Εννέα διαφορετικοί εφέτεε, μέλη του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών 

και του Πενταμελούε Εφετείου Κακουργημάτων (Κ. Βαρδάκηε, Κ. 

Καινούργιοε, Π. ΚαλκαΒούραε, Ι. Κουσουλόε, Γ. Μαρκουλάκηε, Ι. 

Πρεμέτηε, Λ. Σακελλαρίδηε, Α. Touons και Χ. Χριστοφορίδηβ) και δύο 

εισαγγελείε (Ι. Ζαγκίνηε και Ν. Γανώσηε), πείστηκαν ότι ο συνταγμα-

Tapxns Νικόλαοε Ντερτιλήε, ο onoios είχε σταλεί από την ΑΣΔΕΝ τη 

νύχτα Tns 16ns npos 17η Νοεμβρίου 1973 για να επιβλέψει την ει

σβολή του άρματοε μάχηε και τη στρατιωτική επιχείρηση εκκένωσηβ 

του Πολυτεχνείου, επέστρεψε στο ίδιο σημείο δύο ημέρεε αργότερα, 

«κατά Tas πρώταε μεταμεσημβρινάε ώραε ms 18ns Νοεμβρίου 

1973», σε μια στιγμή μάλιστα κατά την οποία «δεν εγένετο διαδήλω-

ois, ήτο απόλυτοε ησυχία», και «απέκτεινεν εκ προθέσεωε τον Μι

χαήλ Μυρογιάννηντου Δημητρίου, ηλικίαε 20 ετών, και δη [...] επυρο-

βόλησεν διε διά του όπερ έφερε περιστρόφου npos την κατεύθυνσιν 

του ανωτέρω naOóvros [...], πλήξαε αυτόν eis την κεφαλήν, με αποτέ

λεσμα να προκαλέση as αυτόν τραύματα εξ ων, ωε μόνηε ενεργού αι-

Tias, επήλθεν ο θάνατόε του». Enions διαπιστώθηκε ότι ο Ντερτιλήε 

«εθεάθη e\s διάφορα σημεία (και EIS το Πολυτεχνείον), όπου εγένετο 

xpnois όπλων υπό των στρατιωτικών τμημάτων και μάλιστα με το πε-

ρίστροφόν του ανά χείραε, και είναι εκείνοε ο onoios παρώτρυνε τα 

στρατιωτικά τμήματα να πυροβολούν κατά των διαδηλωτών». 

Ol ÔIKÛOTÉS αυτοί ΟΤήρίξαν την κρίση TOUS όχι σε μία αλλά σε δεκα-

τρείε διαφορετικέε καταθέσει, οι οποίεε υπέστησαν εξαντλητικό έ

λεγχο στη διάρκεια ms δίκηε που έγινε το 1975. Τέσσερα ένοικοι ms 

πολυκατοικίαε που βρίσκεται στη γωνία Στουρνάρη και Πατησίων, ο 

29xpovos τότε δικηγόροε Κωνσταντίνοε Γκλέτσοε, ο 72xpovos πατέ-

pas του, YiaTpós Ευστάθιοε Γκλέτσοε, ο 68xpovos γείτονάε TOUS, για-

τρόεΧαρίλαοε Mapouôas και ο 60xpovos θεατρικόε συγγραφέαε Μί-

μηε Tpaì'cpópos (σύζυγοε ms Σοφίαε Βέμπο) υπήρξαν μάρτυρεε Tns 

σκηνήε του φόνου από τα παράθυρα των διαμερισμάτων TOUS. Είδαν 

«να κατέρχεται από την οδόν Στουρνάρη évas véos 20-22 ετών, τον ο

ποίον, μόλιε έφθασεν e\s 

την μέσην Tns οδού Πατη

σίων, Kanoios εφώναξεν α

πό το Πολυτεχνείον και εκεί-

vos εστράφη npos τα εκεί 

και επετάχυνε το Βήμα του, 

μόλιε όμωε επάτησεν τον 

πόδα του πλησίον του φανο-

στάτου, ηκούσθησαν δύο 

πυροβολισμοί». Από τα πα

ράθυρα, τα οποία έβλεπαν 

npos την άλλη πλευρά του 

δρόμου, είδαν έναν αξιω

ματικό, ο onoios «κατήλθεν 

εκ μικρού στρατιωτικού αυ

τοκινήτου (τζιπ) με νευρικό

τητα και με το πιστόλι του ε-

Προαυϋισμός 
του Ντερτιάή 
στις φυίίακές 
ΚορυδαΛΑού. 
Μαζί με τον 
Ιωαννίδη, 
είναι οι μόνοι 
πραξικοπηματίες 
που παραμένουν 
έγκΑειστοι. 

Δύο χρόνια μετά τη 
δοηοφονία του Μυρογιάννη (πάνω), «ΤΑ ΝΕΑ» 

δημοσιεύουν (αριστερά) τη μαρτυρία του ΑγριτέΑη νια τον ΝτερτιΑή. 

πυροβόλησε 5is». Ο véos έπεσε αμέσωε κάτω «με την κεφαλήν τραυ-

ματισμένην από ocpai'pas. Η κεφαλή ήτο επίτου πεζοδρομίου και το υ-

πόλοιπον σώμα έκειτο επίτου καταστρώματοε ms οδού». 

Έχουμε μέχριε στίΥμήε λοιπόν τέσσεριε διαφορετικούε αυτόπτεε 

μάρτυρεε, οι δύο από TOUS onoious περιγράφουν τον δολοφόνο (JUS 

«έναν αξιωματικόν, συνταγματάρχην ή αντισυνταγματάρχην, υψη

λού αναστήματοε και σωματώδη, ηλικίαε 45-50 ετών», Tns ηλικίαε 

δηλαδή και του παρουσιαστικού του Ντερτιλή. 

AUTO Κατέθεσαν ΟΙ απλοί Π0λίτε8, αλλά οι καταλυτικέε μαρτυρίεε 
προήλθαν από TIS τάξειε του στρατού και ms αστυνομίαε. Ο αντιστρά-

τηγοε Κωνοταντίνοε Μαυροειδήε και ο συνταγματάρχηε ΑντώνηεΧα-

zanns (τότε άμεσοι προϊστάμενοι του Ντερτιλή στην ΑΣΔΕΝ) κατέθε

σαν ότι ήδη TIS αμέσωε επόμενεε ημέρεε «έφθασαν ψίθυροι», σύμφω

να με TOUS onoious «ο Ντερτιλήε είχε φονεύσει έναννεαρόν». Ολοχα-

YÓs Βασίληε Πετροπουλάκηε κατέθεσε ότι αποτελούσε «κοινόν μυστι

κόν» μεταξύ των αξιωματικών ότι ο Ντερτιλήε «είχε δολοφονήσει νεα-

ρόν σπουδαστήν κατά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου» και ότι, όταν τον 

έβλεπαν να περνά, όλοι οι αξιωματικοίέλεγαν «έρχεται ο δολοφόνοε». 

Ο ταγματάρχηε Δημήτρηε Πολυμενάκοε υπογράμμισε μάλιστα ότι και 

ο iôios ο Ντερτιλήε, σε ένα ξέσπασμα του, έφτασε στο σημείο να πει, α-

ναφερόμενοε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ότι «ενδέχεται κάποτε 

να κληθεί να λογοδοτήσει» για όσα έκανε τότε, xoopis όμωε να διευκρι

νίσει «eis τι ακριβοί συνίσταντο αυτά τα οποία είχε κάνει». 

Αποφασιοτικήε σημασίαε υπήρξε η μαρτυρία του αστυφύλακα Σπύρου 

Μουρίκη, ο onoios, ενώ ήταν υπηρεσία κοντά στο Πολυτεχνείο oris 18 

Νοεμβρίου 1973, έμαθε ότι λίγο νωρίτερα évas αξιωματικόε φόνευσε 

έναν νέο και οι συνάδελφοι του είπαν ότι «ο αξιωματικόε auras ελέγετο 

Ντερτιλήε», μάλιστα δε, όταν πέρασε πάλι κάποια στιγμή από εκεί, του 

τον έδειξαν: «Ήτο ο Ντερτιλήε». Λίγο νωρίτερα είχε βρεθεί στο σημείο ε

κείνο ο λοχίαε Κωνσταντίνοε Αθουσάκηε και είδε μπροστά στο Πολύ- S \ 

0 ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΕΠΕΙΔΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ 

ΑΊΤΗΣΗ ΧΆΡΙΤΟΣ, Μ Η ΑΝΑΓΝΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 
«ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟ το ΐ074 ΚΑΙ META» 
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τεχνείο τον Ντερτιλή, τον οποίο δεν γνώριζε προσωπικά, «εξαγριωμένο 

να δίνει εντολέβ "Βαράτε στο ψαχνό". 'Ελεγε μάλιστα ότι λίγα δευτερό

λεπτα πριν είχε σκοτώσει κάποιον πολίτη. Ύστερα», προσθέτει ο Αθου-

σάκηβ, «ρώτησα και μου είπαν nœs επρόκειτο για τον Ντερτιλή». Την 

πληροφορία αυτή ο λοχίαε μετέφερε αυθημερόν στον ανθυπολοχαγό 

Ελευθέριο Αγγελόπουλο και εκείνοε με τη σειρά του στον ανθυπολοχα

γό Μάνο Καρπαθάκη, οι οποίοι το επιβεβαίωσαν και στη δίκη. 

ΣυντρίΠΤΙΚή ÓpiuS ΟΤάθηκε η Κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Α

ντώνη Αγριτέλη, ο onoios το 1973 ήταν 21 ετών και υπηρετούσε τη θη

τεία του cos οδηγόε του τζιπ με το οποίο ο Ντερτιλήε πήγε στο Πολυτε

χνείο. Ο Αγριτέληε ανέφερε ότι «πράγματι ο Ντερτι-

Ans os την γωνίαν των οδών Στουρνάρη και Πατη

σίων είδεν έναν νεαρόν, τον οποίον ημπόδιζον α

στυνομικοί να περάση, εξέφυγεν όμωε και ήρχισε 

να τρέχη. Τότε εξήγαγε το περίστροφόν του και τον 

επυροΒόλησε.Ονεαρόεέπεσεχαμαίκαιέμεινενα-

κίνητοε, ενώ τα μυαλάτου εσκορπίσθησαν». Στη συ

νέχεια, ο Ντερτιλήε ανέβηκε στο τζιπ και είπε στον ο

δηγό του: «Με παραδέχεσαι, ρε; Σαράντα πέντε 

χρόνων άνθρωποε και με τη μία τον πέτυχα στο κε

φάλι». Κατά την εν συνεχεία διαδρομή TOUS Ο Ντερτιλήε, σε óoous 

οτρατιώτεε συναντούσε, έδινε εντολέε «να κτυπούν στο ψαχνό» λέγο-

vTos: «Τι περιμένετε, Βαράτε στο ψαχνό, εγώ έδωσα το παράδειγμα». 

Ο Ντερτιλήε, αντιλαμΒανόμενοε τη βαρύτητα ms μαρτυρίαε του Αγρι

τέλη, επιχείρησε να τον απαξιώσει, δηλώνονται ότι του ήταν παντελώε 

άγνωστοε. Αλλά η προσπάθεια αυτή έπεσε στο κενό, καθώε ο μάρτυ-

pas απάντησε με άνεση σε όλεε TIS ερωτήσειε που του υπέβαλε ο συ-

νήγοροετου Ντερτιλή, ΓεώργιοεΑλφαντάκηΒ, πείθονταε απολύτου το 

δικαστήριο για την ειλικρίνεια του και την ακρίβεια των όσων κατέθεσε. 

Ενώ λοιπόν τότε ο Ντερτιλήε ορκιζόταν ότι ο στρατιώτηε auras του ήταν 

άγνωστοε και δεν τον είχε ποτέ οδηγό, με μια χαρακτηριστική ασυνέ

πεια λόγων διέψευσε ο iôios τον εαυτό του μερικά χρόνια αργότερα, δη-

λώνονταε ότι τον «έκαψε» évas cpavrapos, που τον εκδικήθηκε «επειδή 

δεν τον είχε Βοηθήσει να μετατεθεί». Τότε λοιπόν δεν τον ήξερε, τώρα 

τον ήξερε μεν, αλλά ο φαντάροε «του τη φύλαγε» επειδή δεν του έκανε 

το ρουσφέτι. Ισχυρίστηκε επιπλέον ο Ντερτιλήε ότι δεν ήταν δυνατόν να 

σκοπεύσει Kanoios με περίστροφο από τέτοια απόσταση και να κατα

φέρει και οι δύο σφαίρεβτου να βρουντο θύμα (η επίδοση λοιπόν για την 

οποία εκαυχάτο, όταν ήταν παντοδύναμοε, έγινε τώρα «αδύνατη»). Αλ

λά, όπωε αναφέρει και η απόφαση του δικαστηρίου, «εκτηε ιατροδικα

στική^ εκθέσεωε προκύπτει σαφώε ότι ο véos έφερε ένα τραύμα μόνον 

διαμπερέε διά πυροβόλου όπλου, με είσοδον του βλήματοε εκ του δε

ξιού κροτάφου και έξοδον έκτου αριστερού τοιούτου και ουχίδύοτραύ-

ματα διά πυροβόλου όπλου». 

Κατόπιν όλων αυτών, μετά από 

μια δίκη ηου κράτησε δυόμισι 

μήνεε, το Πενταμελέε Εφετείο 

Κακουργημάτων Αθηνών έκρι-

Ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας 
Αγριτέλης απάντησε ψύχραιμα και με 
πολλές Λεπτομέρειες στις πολλαπλές 

ερωτήσεις του Ντερτιλή και του 
συνηγόρου του Αλφαντάκη, που 

προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την 
ακρίβεια της κατάθεσης του. 

νε oris 30 Δεκεμβρίου 1975 ότι «εκτωνκαταθέσεωντωνεξετασθέντων 

μαρτύρων απεδείχθη πλήρωε και το δικαστήριον επείσθη ότι OUTOS 

πράγματι επυροβόλησε διά του υπηρεσιακού του περιστρόφου και ε-

φόνευσε τον Μυρογιάννην» και τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη. 

Η αποφυλάκιση αυΤΟύ ΤΟυ ανθρώπου, λοιπόν, επιχειρείται για άλ

λη μία φορά και μάλιστα μέσω μιαε ιδιότυπηε διαδικασίαε, χωρίε να 

υποβάλει ο iôios αίτηση xapiTOS. Υπέρ ms αποφυλάκισηε έχουν κατά 

Kaipous συνηγορήσει αρκετοί, ακόμα και αντιστασιακοί, με αξιόλογα 

επιχειρήματα, τα οποία όμωε δεν είναι του napóvros να σχολιάσου

με. Ανεξάρτητα από το αν πρέπει ή όχι να αποφυλακιστεί ο Νικόλαοε 

Ντερτιλήε, αυτό που, κατά τη γνώμη μου, έχει τη μεγαλύτερη σημα

σία είναι να θυμόμαστε όλοι ότι auras ο γηραιόε KUpios που θα πε

ράσει -iocos- το κατώφλι ms εξόδου των φυλά κών Κορυδαλλού δεν 

είναι Kanoios σκληροτράχηλοε, πλην ακέραιοε στρατιώτηε. Στιε κρί-

σιμεε ώρεε, τότε που μετριέται πράγματι η γενναιότητα και το θάρροε 

ενάε εκάστου, ο Νικόλαοε Ντερτιλήε, ανεξάρτητα πάντοτε ιδεολο-

Yi'as, ζυγίστηκε και βρέθηκε «λίγοε». Αφού έκανε επίδειξη Tns σκο-

πευτικήε του δεινότηταε, πυροΒολώνταε εκ του ασφαλούε εναντίον 

άοπλων ανθρώπων, αντί στη συνέχεια να αναλάβει ευθαρσώε την ευ

θύνη των πράξεων του, προσπάθησε χωρίε ixvos «λεβεντιάε» να την 

αποφύγει, μετερχόμενοε όλα τα μέσα, συσσωρεύονταε ψεύδη πάνω 

στα ψεύδη, ορκιζόμενοε ότι δεν το έκανε auras, μετά ότι δεν ήταν ε

κείνη η ημέρα αλλά μια άλλη, διαβάλλονταε óoous είχαν -εκείνοι και 

όχι auTós-Too0évosva υψώσουν το α

νάστημα TOUS απέναντι του, εξαπατώ-

VTas ακόμη και σήμερα τον κόσμο μετιε 

δηλώσειε του. Αν η πράξη του να εκτε

λέσει εν ψυχρώ έναν άοπλο άνθρωπο 

τον κατέταξε διά navrés OTOUS άναν-

ôpous, η κατοπινή πανικόβλητη προσπάθεια του να αποφύγει TIS συ-

νέπειεε του στέρησε κάθε ixvos «γενναιότηταε» και «στρατιωτικήε τι-

μήε», TIS οποίεε αρέσκεται τώρα να επικαλείται και να επιδεικνύει. • 

Λοχαγός ΠετροπουΑάκης: 
«Όταν έβλεπαν τον 
ΝτερτιΑή να περνά, 
οι αξιωματικοί έλεγαν 
έρχεται ο δολοφόνος». 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 0 ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ 
ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΙΠ, 

ΚΟΛΛΗΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΗΓΟΥ ΤΡΟΛΕΪ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΕΡΙΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ 

Η καιάθεση του οδηγού 
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, συνεδρίαση 
27ης Νοεμβρίου 1975, εξέταση μάρτυρα Αντώνη Αγριτέλη: 

Πρόεδρος: Κύριε Ντερτιλή,τον είχατε οδηγό; 
Ντερτιλής: Δεν τον ξέρω ούτε 

φυσιογνωμικά ούτε ονομαστικά. 
Αγριτέλης: Δεν καπνίζατε τσιγάρα 

Dunhill, κύριε Ντερτιλή; 
Ντερτιλής: Μπορεί, αν μου προσέφεραν, 

δεν θυμάμαι... 
Αγριτέλης: Δεν με στέλνατε να γεμίζω 

το χρυσό αναπτήρα σας; 
Ντερτιλής: Πού να ξέρω ποιον στρατιώτη έστελνα 

γ ια τον αναπτήρα μου; 
Πρόεδρος: Πού ε ίναι το σπίτι του Ντερτιλή; 
Αγριτέλης: Στην Αγία Παρασκευή, απέναντι 

από το Αμερικανικό Κολέγιο. 
Πρόεδρος: Εκεί ε ίναι το σπίτι σας, 

κύριε Ντερτιλή; 
Ντερτιλής: Μάλιστα. 

Γεώργιος Αλφαντάκης (συνήγορος Ντερτιλή): Το σπίτι του το ξέρετε και πώς ήταν; 
Αγριτέλης: Νομίζω ότι ήταν τετραώροφο, αν θυμάμαι καλά. 

Στο σπίτι του είχα μπει μέσα 2-3 φορές. . 
Αλφαντάκης: Ασανσέρ είχε; 
Αγριτέλης: Είχε. Νομίζω ότι όλο τον όροφο τον είχε ο Ντερτιλής. 
Αλφαντάκης: Πού γεμίζατε τον αναπτήρα; 
Αγριτέλης: Στο κατάστημα που ε ίναι στην οδό Βουκουρεστίου, 

μέσα σε μια στοά. 
Αλφαντάκης: Σε ποιο γραφείο ήταν ο Ντερτιλής; 

(ενν. στην ΑΣΔΕΝ) 
Αγριτέλης: ΪΙταν α' βοηθός επιτελάρχου και το γραφείο 

του ήταν στον πρώτο όροφο. 
Αλφαντάκης: Τι όπλο ήταν του Ντερτιλή; 
Αγριτέλης: Περίστροφο με μύλο. 

«Αι λεπτομερείς και άνευ δισταγμού απαντήσεις 
τας οποίας έδωκεν ο μάρτυς ούτος ε ι ς τ α ς 
πολλαπλός ερωτήσεις του συνηγόρου του 
κατηγορουμένου Ντερτιλή», αναφέρεται στο 
σκεπτικό της απόφασης, «έπεισαν το δικαστήριον 
ότ ι ο μάρτυς ούτος ε ί ν α ι ε ι λ ι κ ρ ι ν ή ς και 
τα υ π ' αυτού κατατεθέντα ε ί ν α ι αληθή». 

Οι έφεδροι ανθυπολοχαγοί Αγγελόπουλος (αριστερά) και 
Καρπαθάκης (μέση) και ο αντιστράτηγος Μαυροειδής 
(δεξιά) κατέθεσαν ότι «Λίγες ημέρες μετά ακούσαμε ότι ο 
Ντερτιλής σκότωσε έναννεαρό μπροστά στο Πολυτεχνείο». 

«Πέντε παλιόπαιδα θα μας κάνουν ότι θέλουνε}», έλεγε ο Ντερτιλής και 
παρότρυνε τους στρατιώτες να πυροβολούν κατά των διαδηλωτών. :Κ·χ·:·Γ-:-;·ν·:·:>:·Α 


