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Η δραματική στιγμή κατά την οποία το τανκ ετοιμάζεται να εισβάλει στο 

Πολυτεχνείο. 

TflC Λικβτ^ιίνΛΐ a 
£Wi|r_mJ rï)ff7iflr7 inflitti «fli πίπιζας 

Ο φάκελος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τη δολοφονία του Μάρκου 

Καραμανή. 

Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 1973. Μέσα σε λίγες μέρες η δυσαρέσκεια ετών 

έγινε λαϊκή εξέγερση. 

Είκοσι τέσσερις φάκελοι, τεκμήριο του εγκλήματος 
Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται στο Εθνικό 
Ιδρυμα Ερευνών μια ιστορική έρευνα (με επι
στημονικό υπεύθυνο τον διευθυντή ερευνών Λε
ωνίδα Καλλιβρετάκη) υπό τον τίτλο «Τεκμη-
picovovras τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973». 

Στο πλαίσιο aums τ α έρευνα$ επιχειρείται 
η συγκέντρωση και επεξεργασία με επιστημο-
viKés μεθόδου$ τεκμηρίων που αφορούν σε πολ-
λέ$ παραμέτρου$ των γεγονότων εκείνων των η
μερών, óncos το χρονικό τ α εξέγερση, το επι
χειρησιακό σχέδιο για την καταστολή τ α , η ε
ξέλιξη των γεγονότων έξω από το Πολυτε

χνείο. Ενα από τα ζητούμενα είναι, φυσικά, ο α-
ριθμό5 και η ταυτότητα των θυμάτων. 

Κάθε στοιχείο που είδε το cpcos τ α δημοσιό-
mras όλα αυτά τα χρόνια, οι επίσημε$ ανακοι
νώσει του καθεστώτο5, οι πληροφορίε5 που δη
μοσιεύτηκαν στον παράνομο Τύπο τ α εποχή$, 
οι αγγελίε$ κηδειών OTÌS εφημερίδε$, οι κάθε προ-
έλευσα λίστε$ που έκαναν την εμφάνιση TOUS 
μετά τη μεταπολίτευση, οι npoavaKpmKés και 
avaKpriiKés έρευνε$, συνεντεύξεΐ5 συγγενών, οι 
καταθέσει μαρτύρων στη δίκη του 1975, συ
γκεντρώνονται, αποδελτιώνονται, συσχετίζονται 

κριτικά, εντοπίζονται οι αλληλοεπικαλύψεΐ5, οι 
παρανοήσει, τα λάθη στην αντιγραφή και οι με
ταξύ TOUS παρεκκλίσεΐ5. 

Η έρευνα έχει προχωρήσει έτσι στη συ
γκρότηση ενό5 τεκμηριωμένου καταλόγου, ο ο-
noios παραμένει npoocopwós, KaOcos εξακολουθεί 
συνεχώ$ να εμπλουτίζεται και να διορθώνεται. 

Μέχρι τη στιγμή αυτή, έχουν καταγραφεί εί
κοσι τέσσερα (24) πληροί τεκμηριωμένε$ πε
ριπτώσει. Για καθεμιά από αυτέ$ συγκροτείται 
évas lôiatapos φάκελο$, με βιογραφικά στοιχεία, 
ns συνθήκε$ θανάτου και αναλυτική παράθεση 

όλων των πηγών που εντοπίστηκαν. 
Ενδεικτικά αποσπάσματα από τον φάκελο τεκ

μηρίωσα μια$ τέτοια$ περίπτωση, όχι ιδιαίτερα 
vvcoorns, παρουσιάζονται σήμερα. Ο MapKos Κα-
ραμανή$ έπεσε νεκρό$ το πρωί τ α 17ns Νοεμ
βρίου 1973. Πράγματι -κάτι που δεν είναι ευρύ
τερα γνωστό- οι περισσότεροι φόνοι έλαβαν χώ
ρα κατά το 48ωρο που επακολούθησε την εισβολή 
του τανκ και την εκκένωση του Πολυτεχνείου, 
στο πλαίσιο τ α επιχείρησα καταστολή$ που ε
ξαπολύθηκε σε όλο το Λεκανοπέδιο, όταν οι κρα-
τούντε$ διαπίστωσαν ότι υπήρξε μια αναζωπύ

ρωση των κινητοποιήσεων. Στη συντριπτική TOUS 
πλειοψηφία υπήρξαν θύματα πυρών προερχο
μένων από στρατιώτη^ μονάδε$ που είχαν α
κροβολιστεί σε διάφορα σημεία τ α πόλα ή διέ
τρεχαν TOUS δρόμου$ τ α AOnvas με τεθωρακι
σμένα οχήματα. 

Ενα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι, σε 
αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των θυ
μάτων, στην περίπτωση του Μάρκου Καραμα-
νή εντοπίστηκε και καταδικάστηκε ο cpuoucós 
auTOUpYós του φόνου του. 

ΤΑΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 

Η εν ψυχρώ εκτέλεση 
ενός 23χρονου από 
δόκιμο ανθυπολοχαγό 
Ο 23χρονος ηλεκτρολόγοΒ MapKos Κα-
ραμανή$ τραυματίστηκε θανάσιμα, στιε 
10.30' το πρωί τ α 17ns Νοεμβρίου 1973, 
ενώ βρισκόταν ακάλυπτο$ στο δώμα του 
6ου ορόφου πολυκατοικία$ επί τ α πλα-
τεία$ Αιγύπτου 1, όταν δέχθηκε στο κε
φάλι πυρά τυφεκίου ΜΙ, προερχόμενα 
από τον έφεδρο ανθυπολοχαγό Ιωάννη 
Λυμπέρη, που βρισκόταν στο δώμα του 
παλαιού κτιρίου του ΟΤΕ. Μεταφέρθη
κε στην κλινική Παντάνασσα (πλατεία 
Buaiopias), όπου διαπιστώθηκε ο θά-
varas του. 

Στη δήλωση του προϊσταμένου ins Ια-
τροδικαστική$ Υπηρεσία$ Αθηνών Δη
μητρίου Καψάσκη, το βράδυ τ α 18α Νο
εμβρίου 1973, αναφέρεται ότι ο MapKos 
Καραμανή$ «εφονεύθη από αδέσποτη 
σφαίρα, ευρισκόμενο$ e\s ταράτσαν οι-
Kias επί τ α διασταυρώσεις των Λεωφ. 
Αλεξάνδρα$ και Πατησίων». 

(Η κηδεία του έγινε στο Γ' Νεκροτα
φείο. Επτά μήνε$ αργότερα η γυναίκα του 
γέννησε ένα αγοράκι). 

Την ώρα εκείνη και στο σημείο εκείνο, 
δρούσε η στρατιωτική φρουρά του ΟΤΕ, 
δυνάμεο^ 50 ανδρών του 572ου Τάγ-
ματο$ Πεζικού, υπό τη διοίκηση του λο
χαγού Αναστασίου Αναστασίου. Στη 
δύναμη αυτή προστέθηκε αργότερα ο έ-
φεδρο$ ανθυπολοχαγό5 Ιωάννα Λυ-
μπέρα του 573ου Τάγματο$ Πεζικού, ο 
onoios στάλθηκε εκεί από τον 951 Λό
χο τ α ΕΣΑ. Οι άνδρε$ τ α cppoupas μοι
ράστηκαν OTOUS opócpous του παλαιού 
κτιρίου (επί τ α Πατησίων), και ο αν-
θυπολοχαγό5 Λυμπέρα τοποθετήθηκε 
uauOuvos στον 5ο όροφο και την τα
ράτσα (60s ópocpos). Ο MapKos Καρα-
μανή5 και ο άδελφό5 του Εμμανουήλ Κα-
ραμανή5, βρίσκονταν την προηγουμένη 
στο Πολυτεχνείο, όπου είχαν βοηθήσει 
στη μεταφορά πολλών τραυματιών. 
Εκείνο το πρωινό, ο MapKos Καραμανή5, 
με τον εξάδελφο του Χρήστο Μηλιαρά-
κη, είχαν επιχειρήσει να προσεγγίσουν 
ξανά το Πολυτεχνείο, αλλά είχαν κατα-
διωχθεί από z\s εκεί στρατιωτικέ5 και α-
στυνομικέ5 δυνάμει και κατέφυγαν 
στην πολυκατοικία επί τ α πλατεία5 Αι
γύπτου 1, τ α onoias ο Oupcopós Ελευ
θέρα Χ. Παπαδημητρίου ήταν μακρι-
vós συγγενή5 TOUS. Τα δύο εξαδέλφια α
νέβηκαν στην ταράτσα τ α πολυκατοι-
Kias για να παρατηρήσουν τα διαδρα
ματιζόμενα στην περιοχή. 

Η κατάθεση 
Τη συνέχεια περιγράφει χαρακτηρι

στικά στην κατάθεση του ο υπάλληλοε 
του ΟΤΕ Νικόλαο5 Χατζηχριστοφή5, 
που βρισκόταν μαζί με a^ous επτά 

συναδέλφου5 του στον 10ο όροφο του 
νέου κτιρίου του ΟΤΕ (3ns Σεπτεμ
βρίου), απ' όπου είχαν εποπτεία επί τ α 
rapaTOas του παλαιού κτιρίου και ε
πί τ α Πατησίων: 

«Είδα έναν αξιωματικό να προσπαθεί 
να πάρει από το χέρι ενό5 φαντάρου που 
στεκόταν δίπλα του, το όπλο που κρα
τούσε. Αφού του το άρπαξε, το έστησε 
στο στηθαίο, σκόπευσε npos την πολυ
κατοικία που βρίσκεται στη γωνία Πα
τησίων και Αιγύπτου, και έριξε μια φο
ρά. Στην ταράτσα aums τ α πολυκα-
TOiKias βρίσκονταν δύο παιδιά, που 
κοίταζαν npos την Πατησίων. Η ταρά
τσα είχε κάγκελα από ύψ os 30 περίπου 
εκατοστών, πράγμα που επέτρεπε να βλέ
πουμε τα παιδιά εντελώ5 καθαρά. Η σφαί
ρα που έριξε ο αξιωματικό5 χτύπησε στην 
πίσω μεριά τ α raparoas, óncos κατάλαβα 
από τη σκόνη που σήκωσε. Τα παιδιά 
τρόμαξαν και τραβήχτηκαν xcopis να ξέ
ρουν από πού TOUS πυροβολούν. Ο α-
ξιωματικό5 TOUS έριξε και πάλι, δεν θυ
μάμαι αν TOUS έριξε συνολικά τέσσεριε 
tpopés ή τρεΐ5. Τα παιδιά έτρεξαν στη με-
σοτοιχία και κοίταζαν npos τα εκεί, τα 
πυροβόλησε πάλι και αυτά έπεσαν 
μπρούμυτα δίπλα στο πεζούλι, το οποίο 
λόγω μικρού uiyous (30 περίπου εκατο
στά) τα έκρυβε, αλλά όχι εντελώ5. Διέ
κρινα ότι ο évas φορούσε κόκκινη 
μπλούζα. Ακριβοί auras προσπάθησε να 
σηκωθεί και τότε ο αξιωματικό5 τον πυ
ροβόλησε και φάνηκε ότι τον πέτυχε. Ο 
άλλθ5 έτρεξε στο κλιμακοστάσιο, ενώ ο 
αξιωματικό5 γύρισε npos την οδό Κα
τσίκα, σκόπευσε και πυροβόλησε ξανά 
[npocpavcos τον 16χρονο μαθητή Αλέ
ξανδρο Σπαρτίδη, βλ. σχετικό φάκελο]. 
Δεν ξέρω αν πέτυχε κάποιον ή όχι. Εί
δα όμω5 να σκοπεύει και να ρίχνει σε μια 
κοπέλα που βγήκε στην μπαλκονόπορ
τα. Δεν την πέτυχε και εκείνη βιάστη
κε να κλείσει το παράθυρο και να μπει 
μέσα. Κατόπιν ο iôios αξιωματικό5 άρ
χισε να ρίχνει με το πιστόλι του npos τον 
δρόμο, xcopis να βλέπω noious χτυπάει». 

Ο MapKos Καραμανή5 και ο Xpnoras 
Μηλιαράκα είχαν κτυπηθεί και οι δύο 
στο κεφάλι. Ο npcoras ήταν νεκρό5 και 
ο δεύτερο5 είχε τραυματιστεί. «Ο αξιω-
ματικό5 auras», ανέφερε στην κατάθε
ση του ο Εμμανουήλ Μαρουφίδα, επί-
σ α υπάλληλθ5 του ΟΤΕ, «πυροβολούσε 
οποιονδήποτε τολμούσε να εμφανιστεί 
στο οπτικό του πεδίο [...]. Μετά κάθισε 
και άναψε τσιγάρο. Εκείνη τη στιγμή 
μπόρεσα να διακρίνω τα διακριτικά 
του, ήταν δόκιμο5 αξιωματικό5». 

Το Πενταμελέ5 Εφετείο Αθηνών που 
εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό 
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Το Πενταμελές Εφετείο 
Αθηνών τον καταδίκασε 
«εις πρόσκαιρον κάθειρξιν 
20 ετών δι’ εκάστην 
ανθρωποκτονίαν». 

(16 Οκτωβρίου-30 Δεκεμβρίου 1975), έ
κρινε με το σκεπτικό τ α anócpaons του: 

«Κατά την ΙΟην πρωινήν ώραν διήρ-
χοντο άρματα μάχα εκ τ α οδού Πα
τησίων και οι υπάλληλοι του ΟΤΕ, οι ο
ποίοι ειργάζοντο e\s το νέον κτίριον, έ
σπευσαν e\s τα παράθυρα να ίδουν τα 
άρματα. Τότε είδον, óncos κατέθεσαν επ' 
ακροατηρίου οι μάρτυρε5 Παν. Ασδε-
ράκα, Εμ. Μαρουφίδα, Ιωάννα Χα-
τζηχριστοφή5 και Αλ. Βερνάρδθ5, ότι ειε 
την ταράτσαν του κτιρίου τ α οδού Πα
τησίων (του ΟΤΕ) είχον ακροβολισθή 
τρεΐ5 écos τέσσερα στρατιώται και επί κε-
cpaMs των ήτο évas νεαρό5 αξιωματικόε 
με Kpavos, υψηλό5, και μελαχροινό5 με 
στολήν εκστρατεία5, ο onoios με το πε-
ρίστροφον sis το χέρι και επί του τοιχείου 
τ α raparaas επυροβόλει npos τα κάτω. 
Τούτο συνέβη περί την ΙΟην πρωινήν 
του Σαββάτου, 17/11/1973. Κατά την ώ
ραν εκείνην ουδεμία διαδήλωσα εγένετο. 
Μετ' ολίγον ενεφανίσθησαν sis την τα
ράτσαν μια5 πολυκατοικία5, επί τ α 
συμβολή5 των οδών Πατησίων και Αι
γύπτου δύο νεαρά άτομα, μόλΐ5 δε είδε 
ταύτα ο εν λόγω αξιωματικό5 ήρπασε το 
τυφέκιον ενό5 στρατιώτου, ο onoios ή
το παραπλεύρου του, εσκόπευσε και ε-
πυροβόλησε xpis npos την ταράτσαν τ α 
πολυκατοικία5 ένθα ήσαν τα νεαρά ά

τομα. Η πρώτη βολή ηστόχησεν, η δεύ
τερη έπληξε τον έναν νεαρόν, ο onoios 
έπεσε χαμαί, και η τρίτη έπληξε τον άλ
λον νεαρόν, ο onoios παραπάτησε ολί
γον cos μεθυσμένο5 και έφυγεν(...) 

Eis το πρόσωπον του κατηγορουμέ
νου Ιωάννου Λυμπέρη ανεγνώρισαν ά-
παντε5 κατά την επ’ ακροατηρίου εξέ-
τασίντων, τον πυροβολήσαντα αξιωμα-
τικόν. Περί του γεγονότο5 ότι επυροβό-
λησεν ο κατηγορούμενο5 Λυμπέρα κα
τέθεσαν και ο Παν. AouKas, τότε έφεδροε 
επιλοχία5 και υπηρετών υπό τα5 διατα-
Yas του λοχαγού Αναστασίου sis τον ΟΤΕ, 
και ο έφεδρο5 λοχία5 Αλέξ. «Kicopos, πε
ρί του οποίου εγένετο λόγο5 ανωτέρω. 

Εκ των ριφθέντων υπό του κατηγο
ρουμένου τούτου βλημάτων npos την πο-
λυκατοικίαν τ α οδού Αιγύπτου εφο
νεύθη ο MapKos Καραμανή5, πληγεί5 sis 
την κεφαλήν Kaipicos και ετραυματίσθη 
επίσα sis την κεφαλήν ο Χρ. Μηλια
ράκα. Εκ των npos την οδόν Κότσικα 
ριφθέντων πυροβολισμών επλήγη και-
picos ο διερχόμενο5 την στιγμήν εκείνην 
νεαρό5 Αλέξανδρο5 Σπαρτίδα, óons και 
απεβίωσε, συνεπεία του σοβαρού τραύ-
ματο5, το οποίον προεκάλεσε το βλήμα, 
εισελθόν εκ τ α ωμοπλάτα και εξελθόν 
εκ τ α Ko^ias. Την σκηνήν τ α ανθρω-
noKTOvias του Σπαρτίδη αντελήφθη 

και ο Αθαν. Παλιούρα5, sis τον οποίον 
ο παθών, πριν εκπνεύση, ανεκοίνωσε 
το όνομα του και το τηλέφωνον τ α οι-
Kias του πατρό5 του και τον παρεκάλε-
σε να ειδοποιήσει TOUS oimous του. 

Ο κατηγορούμενο5 δεν ηρνήθη, κα
τά την απολογίαν του και sis την προ-
δικασίαν και sis το ακροατήριον, ότι ε-
πυροβόλησεν, ουχί με τυφέκιον αλλά με 
το περίστροφόν του, ισχυρισθεί5 όμωε 
ότι επυροβόλησεν sis τον αέρα και πε
ραιτέρω, ότι επυροβόλησεν διότι εδέχθη 
το τμήμα του πυροβολισμού5 εκ του έ
ναντι κτιρίου και ότι τα εκείθεν προελ-
θόντα βλήματα άφησαν ίχνη sis τον τοί-
χον του κτιρίου του ΟΤΕ. 

Αμφότεροι οι ισχυρισμοί ούτοι διε-
ψεύσθησαν υπό των εξετασθέντων μαρ
τύρων». Το Πενταμελέ5 Εφετείο Αθηνών, 
κήρυξε παμψηφεί αθώο τον Αναστάσιο 
Αναστασίου και ένοχο τον Ιωάννη Λυ
μπέρη, δεχόμενο «ελαφρυντικήν περί-
στασιν εντίμου βίου», καταδικάζοντάε 
τον «sis πρόσκαιρον κάθειρξιν 20 ετών 
δι' εκάστην ανθρωποκτονίαν και πρό
σκαιρον κάθειρξιν 12 ετών διά την α-
πόπειραν avOpconoKravias» και όρισε 
«σύνολον noivns πρόσκαιρου καθείρξεωε 
κατά συγχώνευσιν το κατά νόμον ανώ-
τατον όριον 25 ετών, αποστέρησιν δε πο
λιτικών δικαιωμάτων ôiapmas 10 ετών». 

Η λίστα με τους πραγματικούς νεκρούς της εξέγερσης του Νοέμβρη 
1. Σπυρίδων Κοντομάρα του Ανα

στασίου, 57 ετών, 6uaiYópos (πρώην βου-
λευτή5 fepKùpas τ α Ενωσα Κέντρου), 
oris 16.11.1973, στη διασταύρωση των ο
δών Γεωργίου Σταύρου & Σταδίου. 

2. Διομήδα Κομνηνό5 του Ιωάννη, 17 
ετών, μαθητή5, KÓTOIKOS AE:UKÓ6OS 7, Αθή
να. Στΐ516.11.1973, στη διασταύρωση των 
οδών Αβέρωφ & Μάρνη. 

3. Σωκράτα Μιχαήλ, 57 ετών, εμπει
ρογνώμων ασφαλιστική5 εταιρεία5, κά-
TOiKos Περιστερίου AmKns. Exis 
16.11.1973, μεταξύ των οδών Μπου-
μπουλίνα5 και Σόλωνο5. 

4. Toril Margrethe Engeland του Per 
Reidar, 22 ετών, φοιτήτρια από το Μόλ-
ντε τ α Νορβηγία5. Στΐ516.11.1973. 

5. Βασίλεΐ05 Φάμελλθ5 του Παναγιώ
τη, 26 ετών, lôicoraos υπάλληλθ5, από τον 

Πύργο Ηλεία5, KÓTOIKOS Κάσου 1, Κυψέ
λη, Αθήνα. Στΐ5 16.11.1973. 

6. Γεώργΐ05 Σαμούρα του Ανδρέα, 22 
ετών, cponntìis Παντείου, από την Πάτρα, 
KÓTOIKOS πλατεία5 Κουντουριώτου 7, 
Κουκάκι. Στΐ5 16.11.1973 Καλλιδρομίου 
και Ζωσιμάδων. 

7. Δημήτρη Κυριακόπουλθ5 του 
Αντωνίου, 35 ετών, οικοδόμο5, KÓTOIKOS 
Περιστερίου Amiens. Στΐ516.11.1973 στην 
περιοχή του Πολυτεχνείου. 

8. Σπύρο5 Mapivos του Διονυσίου, ε-
πονομαζόμενο5 Γεωργαρά5, 31 ετών, ι-
διωτικό5 υπάλληλθ5, από την Εξωχώρα Ζα
κύνθου. Στκ 16.11.1973, στην περιοχή του 
Πολυτεχνείου. 

9. Νικόλαο5 Μαρκούλα του Πέ
τρου, 24 ετών, εργάτα, από το Παρθέ-
νι Θεσσαλονίκα, KÓTOIKOS Χρηστομά

νου 67, Σεπόλια oris 17.11.1973, ενώ βά
διζε στην πλατεία Βάθα. 

10. Αικατερίνη Αργυροπούλου 76 ετών, 
KaraiKos Κέννεντυ και Καλύμνου, Αγιοι 
Ανάργυροι AniKns. Στΐ5 17.11.1973, ενώ 
βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού τ α . 

11. Στυλιανό5 Καραγεώργα του Αγα-
μέμνονο5, 19 ετών, οικοδόμο5, KÓTOIKOS 
Μιαούλη 38, Νέο Ηράκλειο AmKns. Exis 
17.11.1973, στην οδό Πατησίων. 

12. MapKos Καραμανή5 του Δημη
τρίου, 23 ετών, ηλεκτρολόγο5, από τον 
Πειραιά, KÓTOIKOS Αιγάλεω. Exis 
17.11.1973, ενώ βρισκόταν σε ταράτσα ε
πί vus πλατεία5 Αιγύπτου 1. 

13. Αλέξανδρο5 Σπαρτίδη5 του Ευ
στρατίου, 16 ετών, μαθητή5, από τον Πει
ραιά, KaraiKos AYias Aaupas 80, Αθήνα. 
Στΐ5 17.11.1973, ενώ βάδιζε στη δια

σταύρωση Πατησίων και Κότσικα. 
14. Δημήτρη Παπαϊωάννου, 60 ετών, 

διευθυντή5 ταμείου αλευροβιομηχάνων, 
KaToiKos Αριστομένου5105, Αθήνα. Exis 
17.11.1973,στην πλατεία Ομονοία5. 

15. Γεώργΐ05 Γεριτσίδη5 του Αλεξάν
δρου, 47 ετών, εφοριακό5 υπάλληλθ5, κά-
TOIKOS Ελπίδθ5 29, Νέο Ηράκλειο AniKns. 
Στΐ517.11.1973, μέσα στο αυτοκίνητο του 
στα Νέα Λιόσια. 

16. Βασιλική Μπεκιάρη του Φωτίου, 
17 ετών, εργαζόμενη μαθήτρια, KÓTOIKOS 
Μεταγένοα 8, Néos Κόσμο5. Exis 
17.11.1973, ενώ βρισκόταν στην ταράτσα 
του σπιτιού τ α . 

17. Δήμητρα Θεοδωρά5 του Θεοφά-
vous, 5̂ 2 ετών, KÓTOIKOS Ανακρέοντοε 
2, Ζωγράφου. Σν& 17.11.1973, ενώ διέσχιζε 
με τη μητέρα του τη διασταύρωση τ α ο

δού Ορεινή5 Ταξιαρχία5 με τη λεωφόρο 
Παπάγου στου Ζωγράφου. 

18. Αλέξανδρο5 Βασίλεκκ (Μπασρί) Κα-
paKas, 43 ετών, Αφγανό5 ToupKiKns υ-
πηκοότητα5, ταχυδακτυλουργό5, κάτοι-
Kos Mupcovos 10, AYIOS Παντελεήμονα5, 
Αθήνα. Στΐ517.11.1973, ενώ βάδιζε στη 
διασταύρωση των οδών Χέυδεν και 
Αχαρνών. 

19. Αλέξανδρο5 Παπαθανασίου του 
Σπυρίδωνο5, 59 ετών, συνταξιούχο5 ε-
cpopiaKós, KaToiKos Νάξου 116, Αθήνα. 
Στΐ5 18.11.1973, ενώ βάδιζε στη δια
σταύρωση Δροσοπούλου και Κύθνου. 

20. Avôpéas Κούμπο5 του Στέργιου 
63 ετών, βιοτέχνα, κάτοικο5 Αμαλιάδθ3 
12, Κολωνό5. Στΐ5 18.11.1973, στη δια
σταύρωση των οδών Γ' Σεπτεμβρίου και 
Καποδιστρίου. 

21. Μιχαήλ Μυρογιάννα του Δημη
τρίου, 20 ετών, ηλεκτρολόγο5, KÓTOIKOS 
Ασημάκη Φωτήλα 8, Αθήνα. Exis 
18.11.1973, ενώ βάδιζε στη διασταύρω
ση των οδών Πατησίων και Στουρνάρη. 

22. KupiaKos Παντελεάκα του Δη
μητρίου, 44 ετών, 6uaiYopos, KÓTOIKOS Φε
ρών 5, Αθήνα. Στΐ518.11.1973, στη δια
σταύρωση των οδών Πατησίων και Γλάδ-
OTCOVOS. 

23. EuOTaOios Κολινιάτα, 47 ετών, κά-
TOiKos Νικοπόλεω5 4, Καματερό Αττική5. 
Κτυπήθηκε ons 18.11.1973. 

24. toawns Μικρώνα του Αγγέλου, 
22 ετών, eponmns στο τμήμα Ηλεκτρο
λόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, από την Ανω Αλισσό Αχαΐα. 
Συμμετείχε στην κατάληψη του Πανε
πιστημίου Πατρών. 

• 


