
Συνέντευξη Σταμέλου-Γουνελά στὴν ἐφημερίδα «Κυριακάτικη Δημοκρατία» 

(3  Δεκεμβρίου 2017) 

Κυριάκος Σταμέλος, ἀριστερός, ἀναπληρωματικὸ μέλος της Συντονιστικής Επιτρο-

πής τοῦ Πολυτεχνείου. 

Μιχάλης Γουνελᾶς, στρατιωτικός, ἐπικεφαλῆς τῶν αρμάτων μάχης ποὺ περικύκλω-

σαν τὸ κτήριο. 

Ἀμφότεροι συμμετεῖχαν στὶς διαπραγματεύσεις μεταξὺ φοιτητῶν καὶ στρατοῦ γιὰ τὴν

ὁμαλὴ λήξη τῆς καταλήψεως τοῦ Πολυτεχνείου καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς κεντρικῆς πύλης

τοῦ ἱδρύματος ἀπὸ τὸ ἅρμα μάχης τὸ μοιραῖο βράδυ μεταξὺ 16ης καὶ 17ης Νοεμβρί-

ου. 

 

Τί πρέπει νὰ μάθουν οἱ ἀναγνῶστες μας γιὰ ἐσᾶς;

Κυριάκος Σταμέλος: Εἶμαι μηχανολόγος ἠλεκτρολόγος μηχανικός. Ἤμουν ἀναπλη-

ρωματικὸ μέλος τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς. Βρίσκομαι ἐδῶ ἀντίπαλος μόνο τοῦ

ἑαυτοῦ μου. Δὲν εἶμαι ἀντίπαλος μὲ κανέναν Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ

διατήρηση τοῦ οἰκοπέδου. Συζητῶ μὲ ὅλους καὶ ἐπιθυμῶ νὰ εἶμαι φίλος μὲ ὅλους.  

Οἰκόπεδο;

 

Κ.Σ.: Ἡ Ἑλλάς. Παραμένω ἀριστερός, ἀλλὰ πρῶτα εἶμαι πατριώτης.

Μιχάλης Γουνελᾶς: Ἐγὼ ἤμουν ἐπικεφαλῆς τῶν ἁρμάτων μάχης στὸ Πολυτεχνεῖο. 

Ποιός ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ κατευθυνθεῖτε πρὸς τὸ Πολυτεχνεῖο;
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Μ.Γ.: Ἐγὼ τὴν ἐντολὴ τὴν πῆρα ἀπὸ τὸν διοικητὴ τῆς μονάδος μου.

Ὄνομα;

 

Μ.Γ.: Δὲν ἔχει σημασία. Δὲν εἶχε ἐμπλακεῖ ποτὲ καὶ δὲν θέλω νὰ ἀναφέρω τὸ ὄνομά

του. Τὴν ἐντολὴ τὴν πῆρε καὶ αὐτὸς ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ ἐν πάση περιπτώσει. Ἡ ἐντολὴ

ἔλεγε θὰ πᾶμε στὸ Πολυτεχνεῖο μὲ ἀποστολὴ νὰ παρεμβληθοῦμε μεταξὺ φοιτητῶν

καὶ Ἀστυνομίας, νὰ εἴμαστε οἱ ἐγγυητὲς τῶν φοιτητῶν ὅτι δὲν θὰ ὑποστοῦν ἐν πάση

περιπτώσει βιαιοπραγίες ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία.

Αὐτὸ ἰσχύει;

Κ.Σ.: Αὐτὸ ἡ πράξη δείχνει ὅτι σὲ ἕνα μέτρον ἰσχύει. Ὁπωσδήποτε δὲν ἐπηρεάσαμε

ἐμεῖς τὴν ἀπόφαση τῆς ΑΣΔΕΝ. Αὐτὸ πού στὴν πράξη ἔγινε εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ

πού ἡ συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ ὅρισε δύο διαπραγματευτές, ἐμένα καὶ τὸν κ. Λαλιώτη,

κάναμε τὴν ἐπαφὴ νὰ βγοῦμε ἔξω.

Διαπραγματευόσασταν μὲ ποῖον;

Κ.Σ.: Εἴχαμε ἀνοιχτὴ ἐντολὴ νὰ διαπραγματευτοῦμε νὰ ἀνοίξει ἡ πύλη γιὰ νὰ μπο-

ρέσουμε νὰ μὴ γίνει μάχη στὴν πύλη, νὰ μὴν ὑπάρξει σύγκρουση.

Με τὴν Ἀστυνομία;

Κ.Σ.: Με τὸν Στρατό. Τὴν Ἀστυνομία οὕτως ἤ ἄλλως τὴν εἴχαμε καταταγμένη σὲ

αὐτοὺς πού εἴχανε χάσει τὸν ἔλεγχο καὶ ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἀποτελεῖ μαύρη νύχτα τῆς

Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ μᾶς ὀφείλει ἀκόμα μία συγγνώμη. Κρατοῦσαν ὅλοι ξύλα

καὶ χτυπούσανε ὅπου βρίσκανε. Ὁ Στρατὸς εἶχε ἄλλη στάση. Ἦταν πιὸ ἐπαγγελματι-
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κὴ ἡ στάση τοῦ Στρατοῦ. Ἀντιπροσωπεύοντας τὴ συντονιστικὴ ἐπιτροπή, ἤρθαμε σὲ

ἐπαφὴ μὲ τὸν κ. Γιοβάνη καὶ τὸν κ. Γουνελᾶ ἀμέσως ἐκεῖ ἔξω καὶ τοὺς εἴπαμε ὅτι

θέλουμε νὰ ἀνοίξει ἡ πόρτα καὶ δὲν ἔχει νόημα πιὰ κάποια σύγκρουση καὶ νὰ φύγου-

με ἀναίμακτα. Αὐτὸ βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος καὶ ἑρμηνεύω ὅτι κατὰ κάποιον τρόπο

καὶ ἡ στρατιωτικὴ παρουσία ἐκεῖ πέρα δὲν εἶχε πρόθεση νὰ δώσει μία κάποια μάχη,

νὰ ἐπιτεθεῖ, ἂς ποῦμε. Ὁ ὑποφαινόμενος ἦταν ὑπεύθυνος κεντρικῆς πύλης τὶς τελευ-

ταῖες τρεῖς ὧρες, διότι ἦταν ἄλλος ὑπεύθυνος, ἀλλὰ ἔφυγε ἐπειδὴ τὸ ΚΚΕ ἀπέσυρε

τοὺς ἀνθρώπους του. Ἀνέλαβα ἐγὼ τὴν κεντρικὴ πύλη καὶ ἔχω δεῖ τὰ πάντα. Ἄν δὲν

συμφωνοῦσα ἐγώ, δὲν ἔμπαινε ἄνθρωπος μέσα. Αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐπαιρόμενος γιὰ τί-

ποτα, τὸ λέω γιὰ νὰ πῶ ὅτι ἤμουνα πλέον ἐκεῖ ὅταν ἦρθαν οἱ στρατιωτικὲς ἶλες, πα-

ρατάχθηκαν τὰ τᾶνκς.

Ποῖο ἦταν τὸ σύνολο τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ἐκεῖ;

Μ.Γ.: Ἐμεῖς ἤμασταν ἕνας οὐλαμός, πέντε ἅρματα μάχης καὶ μία μοίρα καταδρομῶν

μὲ ἕναν ἐξαιρετικὸ διοικητὴ.

Κ.Σ.: Ὅταν εἶδα ὅτι οἱ λοκατζῆδες πλέον βάλανε τὰ μαντίλια στὸ πρόσωπο, ἀνέβηκα

στὴ συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ καὶ τοὺς εἶπα ὅτι τὰ τᾶνκς εἶναι μπροστά, τὰ τᾶνκς ἔχουν

ἔρθει, οἱ λοκατζῆδες ἔχουν βάλει τὰ μαντίλια στὸ πρόσωπο. Εἶπα συγκεκριμένα: Δὲν

ἐκτιμῶ ὅτι εἶναι θέμα ἐπιθέσεως -αὐτὰ τὰ ‘χω δηλώσει καὶ στὴ δίκη τοῦ Πολυτεχνεί-

ου–,  ἐκτιμῶ ὅτι  εἶναι  γιὰ  τὰ  δακρυγόνα,  ἀλλὰ ἐν πάση περιπτώσει  ἡ κατάσταση

φτάνει πρὸς ἕνα τέλος καὶ προτείνω νὰ διαπραγματευτοῦμε νὰ ἀνοίξουμε τὴν πύλη

νὰ φύγουμε. Καὶ ζήτησα κάποιος ἀπὸ μᾶς νὰ ἔρθει μαζὶ μου νὰ μοιραστῶ τὸ περιστα-

τικό. Πρὸς τιμήν του ὁ Κώστας ὁ Λαλιώτης εἶπε ἀμέσως «ναὶ». Οἱ δυὸ μᾶς κατεβή-

καμε, βγήκαμε ἔξω καὶ συζητήσαμε μὲ τοὺς κυρίους.

Τὸ περιεχόμενο τῆς συζήτησης σας ποιό ἦταν; Τί σᾶς ζήτησαν;
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Μ.Γ.: Προσπαθοῦσαν νὰ βροῦν ποιός εἶναι ὁ πλέον πρόσφορος τρόπος γιὰ νὰ ἀνοίξει

ἡ πόρτα. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ ἅρματος, μία ὥρα πρίν, ἴσως καὶ περισσότερο,

ἀπὸ μία πλαϊνὴ πόρτα, ἀπ’ αὐτὲς πού βρισκόντουσαν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς κεντρι-

κῆς πύλης τοῦ Πολυτεχνείου, βγῆκαν μερικοὶ καὶ τοὺς ἐμπόδισαν ἀπὸ μέσα καὶ τὴν

ξανακλείσανε. 

Ποιοί τοὺς ἐμπόδισαν;

Κ.Σ.: Ὑπήρχανε μέσα στὴ θέρμη τῶν ὡρῶν πολλοὶ ἀπὸ μᾶς οἱ ὁποῖοι δὲν θέλανε νὰ

ἀνοίξει ἡ πόρτα. Θέλανε νὰ ἐπιτεθεῖ τὸ τᾶνκς. Θέλανε σύγκρουση. Δὲν ἔχω τίποτα μὲ

αὐτοὺς καὶ δὲν μὲ χωρίζει ἀπολύτως τίποτα.

Πόσοι ἦταν οἱ ζηλωτὲς καὶ πόσοι μετριοπαθεῖς;

Κ.Σ.: Οἱ ζηλωτὲς ἦταν πολλοὶ καὶ ἦταν πολλοὶ καὶ οἱ μετριοπαθεῖς. Μετριοπαθεῖς

ὑπὸ μία σωστὴ ἔννοια. Με 400 ἀστακοὺς ἔξω καὶ ἕξι τᾶνκς, τὶ νὰ κάνουμε ἐμεῖς; Εἶχε

τελειώσει ὁ ρόλος μας. Ὅλων. Καὶ γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἀπεδέχθη ὁμοφώνως νὰ

γίνουν διαπραγματεύσεις. Καὶ ἀπὸ τὸ ὅλον περιστατικὸ τεκμαίρονται αὐτὰ πού σᾶς

εἶπα ὅτι ὁ Στρατὸς εἶχε μία πιὸ συγκρατημένη σαφῶς τάση. Ὁ Στρατὸς δὲν ἀνήκει

ποτὲ σὲ κανέναν συνταγματάρχη. Ὁ Στρατὸς εἶναι ἕνα λαϊκὸ ἑλληνικὸ συνονθύλευ-

μα, ὅπου, ἤ πλούσιος εἶσαι ἤ φτωχός, ξυπόλυτος στὸ χωριό, θὰ πᾶς φαντάρος. Ἀξιω-

ματικοὶ  χωρὶς  φαντάρους δὲν ὑπάρχουν.  Οὔτε  καὶ  στρατηγοί.  Κατὰ τοῦτο λοιπὸν

εἶμαι φίλος τοῦ Στρατοῦ καὶ δὲν νομίζω ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Στρατὸς ἀποτελεῖτο

ἀπὸ 100%, ἂς ποῦμε, ἔνθερμους φιλοχουντικοῦς ἀξιωματικούς. Ἔχουμε τὶς πληρο-

φορίες ὅτι ὑπῆρχαν πάρα πολλὲς διεργασίες στὸν Στρατὸ καὶ κατ' ἀρχὰς εἶναι γνωστὸ

σὲ ὅλους σας,  ὑποθέτω καὶ σὲ σας, ὅτι ἀσχέτως τοῦ παρελθόντος τοῦ στρατηγοῦ

Ντάβου, εἶχε πεῖ «τελειώνετε, ἀλλιῶς ἔχουμε ἐμφύλιο».

Ἀληθεύουν αὐτά;
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Μ.Γ.: Σὲ μεγάλο βαθμὸ ἰσχύουν.

Ἡ ἰδέα τῶν τᾶνκς νὰ περάσει τὴν πύλη τίνος ἦταν; Ποιός εἶχε τὴν ἰδέα;

Μ.Γ.: Πιστεύω ὅτι ἦταν συναπόφαση. Ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις βγῆκε. Ἦταν τὸ συ-

μπέρασμα τῶν διαπραγματεύσεων.

Κ.Σ.: Δὲν θέλανε πολλοὶ ἀπὸ μέσα νὰ ἀνοίξει ἡ πύλη ἀπὸ ἐμᾶς. Ἐγὼ δὲν θὰ τὸ θεω-

ροῦσα ντροπὴ ἂν εἶχε ἀνοίξει. Δὲν μᾶς ἀφήνανε νὰ τὴν ἀνοίξουμε. Ἤτανε πολλοὶ οἱ

ἀντιρρησίες. Ἡ πύλη ἦταν γεμάτη ἀπὸ πίσω μὲ ξύλα, σίδερα. Βγάζαμε ἕνα, βάζανε

δύο. Καὶ ἀπὸ τότε πού βγήκαμε καὶ μετὰ ἐγὼ μίλησα καὶ μὲ τηλεβόα, καὶ ὁ Κώστας

Λαλιώτης, ἂν θυμᾶμαι καλῶς, καὶ κατορθώσαμε οἱ συμφοιτητὲς μας πού ἦταν ἐπάνω

στὴν πύλη καὶ στὶς πόρτες καὶ στὶς πύλες νὰ ὑποχωρήσουν πίσω ἀπὸ τὸ δεύτερο

αὐτοκίνητο. Ἐμένα μοῦ εἰπώθηκε ὅτι ἡ ἐπέμβαση θὰ γίνει. Τὸ πίστεψα διότι αὐτὲς οἱ

ἐπεμβάσεις γίνονται συνήθως γύρω στὶς τρεῖς-τρεισήμισι, ὅταν ἡ συνείδηση τοῦ πλή-

θους εἶναι στὸ ναδίρ, ἡ συνείδηση τῶν ἀξιωματικῶν εἶναι πολὺ παραπάνω λόγω τοῦ

ὅτι εἶναι ἐκπαιδευμένοι σὲ νυχτερινὲς ἀσκήσεις. Καὶ μὲ τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ πολλοὶ

πείστηκαν καὶ πλέον ὑποχωρήσανε ὅλοι πίσω ἀπὸ τὸ δεύτερο αὐτοκίνητο. Μπροστὰ

δὲν ὑπῆρχε τίποτα. Ὁ κ. Γουνελᾶς μᾶς ρώτησε γιὰ νὰ κινηθεῖ τὸ ἅρμα, σιωπήσαμε,

ἐγὼ προσωπικὰ μέσα μου συναινοῦσα. Ἄλλο τὸ «συμφώνησα» -προσέξτε- καὶ ἄλλο

τὸ «συναινῶ». Γιατὶ στόχος μου ὡς ἐξουσιοδοτημένος ἐκπρόσωπος τῆς συντονιστι-

κῆς ἦταν νὰ ἀνοίξει ἡ πόρτα καὶ τότε ἡ πόρτα ἤτανε διαθέσιμη πρὸς κατάληψη, νὰ τὸ

ποῦμε ἔτσι. Καταλάβατε; Ὅπερ καὶ ἔγινε.

Τὶς σημαῖες γιατὶ δὲν τὶς κατεβάσατε πρὶν μπεῖτε;

Μ.Γ.: Ἀπὸ συμβολικῆς πλευρὰς αὐτὸ χτυπάει ἄσχημα. Δὲν τὸ σκέφτηκα ἐκείνη τὴ

στιγμή. Καὶ ἐγὼ τώρα πού τὸ σκέφτομαι ἐκ τῶν ὑστέρων στενοχωριέμαι. Με τὸν
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φόρτο, τὸν συναισθηματικὸ φόρτο ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων, ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὸ

μόνο πού μὲ ἐνδιέφερε πρωτίστως ἦταν νὰ μὴν πάθει κανεὶς τίποτα. Καὶ λυπᾶμαι

πάρα πολὺ διότι τραυματίστηκε ἡ κυρία Ρηγοπούλου.

Κ.Σ.: Ὄχι, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ κατέβουν ἐκεῖνο τὸ βράδυ μὲ τὴ θέρμη τῶν γεγο-

νότων οἱ σημαῖες. 

Πρὶν ἀρχίσει ἡ συνέντευξη είπατε ὅτι στὸ γνωστὸ φιλμάκι ἡ ταχύτητα μὲ τὴν

ὁποία εἰσβάλλει τὸ τᾶνκς στὴν πύλη εἶναι διπλάσια τοῦ κανονικοῦ.

Κ.Σ.: Περίπου διπλάσια τοῦ κανονικοῦ. Κάνει πολιτικὴ αὐτὸ τὸ φίλμ. Ἔχει κατατε-

θεῖ ἀπὸ ἐμένα στὴ δίκη τοῦ Πολυτεχνείου ὅτι τὸ τᾶνκς προχώρησε, ἀκούμπησε τὴν

πόρτα, δὲν σταμάτησε τελείως, ἀλλὰ τότε μαρσάρισε ὁριστικῶς γιὰ νὰ ρίξει τὴν πόρ-

τα. Δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ συνεχὴς κίνησις πού βλέπετε. Θὰ μοῦ πείτε τώρα γιατὶ τὰ λέω

αὐτά. Ἑκατὸ τὰ ἑκατὸ εἶναι πειραγμένη ἡ ταχύτητα τοῦ φὶλμ καὶ κάνει πολιτικὴ τὸ

φίλμ.

Μ.Γ.: Δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ πέσουμε μὲ ὁρμὴ νὰ κάνουμε ζημιὰ καὶ στὸ ἅρμα. Μπο-

ροῦσε νὰ κάνει ζημιὰ στὰ ὀπτικὰ ἐπάνω, τὰ ὁποία ἤτανε πανάκριβα. Δὲν εἴχαμε σκο-

πὸ νὰ τὰ καταστρέψουμε. Γι’ αὐτὸ γύρισα καὶ τὸ πυροβόλο πίσω. Ἄν βλέπετε, τὸ πυ-

ροβόλο ἦταν στραμμένο πίσω γιὰ νὰ μὴν πάθει ζημιά. Ἀκουμπήσαμε καὶ τὸ σπρώξα-

με.

Μάλιστα. Ας μιλήσουμε λίγο γιὰ τὸ κλίμα στὸ Στράτευμα.

Μ.Γ.: Οἱ δικοὶ μου ἄνδρες πού ἦταν ἐκεῖ καὶ οἱ ὑπόλοιποι -τῶν εἰδικῶν δυνάμεων οἱ

περισσότεροι- ἤμασταν διαλλακτικοί. Δὲν πήγαμε κάτω γιὰ νὰ σκοτώσουμε οὔτε γιὰ

νὰ μαλώσουμε μὲ τοὺς φοιτητὲς οὔτε νὰ βιαιοπραγήσουμε οὔτε νὰ δείρουμε. Πήγαμε
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γιὰ νὰ δώσουμε λύση σὲ μία κατάσταση. Καὶ αὐτὸ πιστεύω ὅτι κάναμε. Καὶ νομίζω

ὅτι αὐτὸ ὠφέλησε.

Κ.Σ.:  Ἄν  μᾶς  ἄφηναν  μόνους  μὲ  τὴν  Ἀστυνομία,  θὰ  ‘χαμε  πολλοὺς  νεκρούς.  

Νεκροὺς ἐντὸς τοῦ χώρου τοῦ Πολυτεχνείου εἴχατε;

Κ.Σ.: Κοιτάχτε, νεκροὺς δὲν εἴχαμε, πλὴν ἔχω μία ἀμφιβολία διότι, ὅταν φύγαν ὅλοι

οἱ φοιτητές, ὁ ὑποφαινόμενος καὶ ὁ κ. Λαλιώτης μὲ ὅλους τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ μὲ

τὸν κ. Γουνελᾶ, μᾶς ζητήσανε νὰ τοὺς πᾶμε ἐκεῖ ὅπου εἶναι τὸ νοσοκομεῖο καὶ ὅπου

εἶναι ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμός, πράμα πού ἔγινε. Στὸ νοσοκομεῖο λοιπόν, στὴ γωνία,

ἤτανε κάτι τυλιγμένο σὲ μία γωνία, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ‘τανε καὶ πτῶμα. Αὐτὸ

ὅμως θὰ ‘ταν ὁπωσδήποτε κάποιος τραυματίας πού ἦρθε ἀπέξω.

Ὁπότε ὑπῆρχαν καὶ χτυπημένοι ἀπέξω πού ἔρχονταν μέσα.

Κ.Σ.: Μέσα τούς ἔδινε ὁ νοσοκόμος τὶς πρῶτες βοήθειες καὶ κατόπιν τούς ἐπιβιβάζα-

με σὲ ἀσθενοφόρα καὶ πήγαιναν στὰ νοσοκομεῖα. Αὐτὴ ἡ ροὴ ἔχει ὑπάρξει. Πρὶν νὰ

ἔρθει ὁ Στρατός, πολὺ πρὶν νὰ ἔρθει ὁ Στρατός, αὐτὸ γινότανε.

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ποιοί πυροβολοῦσαν;

Κ.Σ.: Ν’ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸ πότε πυροβολοῦσαν. Πυροβολοῦσαν ἀπὸ τότε πού ἔπεσε

τὸ σκοτάδι. Ὑπῆρξαν καὶ κάποιοι ἐλεύθεροι σκοπευτές. Ἀποκλείεται αὐτοὶ νὰ ἦταν

ἄνθρωποι τοῦ Στρατοῦ, ἐλεύθερος σκοπευτὴς θὰ πεῖ ὅτι βρίσκει κούτελο στὰ 600

μέτρα. Ὁ Ρῶσος ἔβρισκε στὰ 1.400.

Ὁ Ζάιτσεφ.
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Κ.Σ.: Ὁ Ζάιτσεφ. Βολὲς γιὰ ἐλεύθερο σκοπευτὴ στὰ 200-300 μέτρα εἶναι ἀστεῖες.

Σοῦ μετράει τὰ κουμπιά. Ἄν λοιπὸν ὑπῆρχαν ἐλεύθεροι σκοπευτές,  θὰ ‘ταν πάρα

πολλὰ τὰ θύματα. Δὲν τὸ συζητάω αὐτὸ τὸ πράμα. Ἄρα αὐτοὶ ἤτανε κάποιοι πιὸ ἐρα-

σιτέχνες επιχειρησιακώς… Εἴχανε, ἂς ποῦμε, κάποια σύνδεση καὶ κάπως εἴχανε βρε-

θεῖ  ἐκεῖ,  ἀπὸ κάπου εἶχαν πάρει  ἕνα ὅπλο. Αὐτοὶ  ἤτανε παρακρατικοί,  ἤτανε τῆς

Ἀστυνομίας ἤ πιθανὸν καὶ λίγο προβοκάτορες, δὲν γνωρίζω καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ.

Αὐτοὶ κάνανε ζημιές. Ἤρθανε ἄνθρωποι τραυματισμένοι, οἱ ὁποῖοι δεχόντουσαν τὶς

πρῶτες βοήθειες καὶ τοὺς βάζαμε στὰ ἀσθενοφόρα.

Μ.Γ.: Πάντως ὄχι στὸν χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου. Δὲν ὑπῆρχαν στὸν χῶρο τοῦ Πολυ-

τεχνείου ἐλεύθεροι σκοπευτές.

Κ.Σ.: Ὄχι, καὶ νὰ σᾶς πῶ γιατί. Πιθανόν, ὄχι πιθανόν, εἶμαι ἀπόλυτα βέβαιος, ὅτι

ἦταν μία τακτικὴ τοὺς ἐπιλογὴ νὰ μὴ χτυπήσουν τὸν χῶρο. Θὰ μπορούσανε. Δὲν

τραυματίστηκε κανένας ἀπὸ σφαίρα στὸ προαύλιο πού νὰ προέρχεται ἀπέξω. Αὐτὸ

καὶ πάλι εἶναι τὸ ἀληθινόν, ἄρα τὸ πατριωτικόν.

Μ.Γ.: Αὐτὸ πού ἔχει ἀναφερθεῖ σὲ κάποια συνέντευξη ὅτι τὴν ὥρα πού βγαίναν οἱ

φοιτητὲς ἐλεύθεροι σκοπευτὲς πυροβολοῦσαν εἶναι ἐντελῶς ἀνακριβές. Κατ' ἀρχὰς

δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνει αὐτὸ γιατὶ Στρατός, Ἀστυνομία καὶ φοιτητὲς εἶχαν γίνει

ἕνα πρᾶμα. Ποῖον νὰ χτυπήσεις ἐκεῖ πέρα; Εἶναι ἐντελῶς ἀνακριβές.  

Ἐσεῖς δὲν ἔχετε εἰκόνα γιὰ τὸν Στρατὸ νὰ ἔλαβε κάποια ἐντολὴ;

Μ.Γ.: Δὲν ὑπάρχει τέτοια ἐντολὴ. Εἶμαι ἀπόλυτα βέβαιος. Εἶναι δυνατὸν ὁ Στρατὸς

νὰ χτυπάει τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ πάνω οἱ ἐλεύθεροι σκοπευτές; Εἶναι ἀδιανόητο αὐτὸ

τὸ πράγμα. Καὶ πιστεύω ὅτι, μόνο πού τὸ σκεφτόμαστε, δὲν πρέπει νὰ τὸ σκεφτόμα-

στε αὐτὸ τὸ πρᾶμα.
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Κ.Σ.: Δὲν ἦταν οἱ σκοπευτὲς στρατιωτικοί. Ἀναλαμβάνω τὴν εὐθύνη γι’ αὐτὸ πού

λέω. Τελείωσε αὐτὸ τὸ πρᾶμα.

Τίνος ἦταν ἡ ἰδέα νὰ συγκεντρωθεῖ κόσμος στὸ Πολυτεχνεῖο;

Κ.Σ.: Ἡ ἀρχικὴ κίνηση ἦταν ὅτι κατέβηκαν 300-400 ἄτομα ἀπὸ τὴ Νομικὴ πρὸς τὸ

Πολυτεχνεῖο. Διατυπώνω τὸ ἀντιστασιακὸ παράπονο ὅτι δὲν μᾶς εἶπαν τίποτα. Ἤρ-

θανε μόνοι τους. Ἔχω δικαίωμα νὰ τὸ πῶ αὐτό. Ἀπὸ κει καὶ πέρα βρῆκαν ἔδαφος σὲ

ὅσους ἐκ τοῦ Πολυτεχνείου ἤθελαν νὰ γίνει μία κατάληψη. Ἐγὼ θεωρῶ ἀκόμα πρὸς

τιμὴν μου γιὰ θέματα πού ἐκφεύγουν τῆς συνεντεύξεώς μας ὅτι ἤμουνα ἐναντίον τῆς

ἐκτάσεως τῶν γεγονότων. Καὶ ἤμουν ἐναντίον τῆς ἐκτάσεως τῶν γεγονότων διότι

ἀκόμα, πιθανὸν ἀπὸ ντροπή, δὲν ἔχουμε βάλει μία στήλη μὲ τοὺς νεκροὺς τῆς ἐξεγέρ-

σεως μέσα στὸ Πολυτεχνεῖο. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ μὴν ὑπάρχει σήμερα μία μαρμάρινη

πλάκα μὲ τὰ ὀνόματα τῶν πεσόντων. Καὶ ὑπάρχει μόνο τὸ κεφάλι τοῦ καθηγητοῦ.

Δὲν εἴχαμε 24 θύματα; Στον νομὸ Ἀττικῆς μοῦ φαίνεται.

Μ.Γ.: Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν γεγονότων.

Κ.Σ.: Ναί, στὴν περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν. Βεβαίως ἔχετε δίκιο. Αὐτοὶ ὅμως κινητοποιη-

θήκανε ἐξαιτίας τῶν δικῶν μας προτροπῶν. Τὰ ὀνόματα πέριξ τοῦ Πολυτεχνείου νε-

κρῶν. Γιατὶ δὲν τὰ ἔχουμε βάλει; Ἐδῶ ἔχουνε βάλει στὴν ΕΡΤ. Χωρὶς νεκροὺς ἔχουν

βάλει στήλη. Ἐμεῖς εἴχαμε 24 καὶ δὲν βάζουμε στήλη; Τοὺς 24 λοιπὸν νεκροὺς δὲν

τοὺς πήραμε πίσω. Δὲν ρίξαμε ἐμεῖς τὴ χούντα προφανῶς.

Τί κάνατε;

Κ.Σ.: Πολὺ καλῶς θέλαμε καὶ οἱ πιὸ ψύχραιμοι καὶ οἱ πιὸ ἔνθερμοι μία ἐναντίωση

πρὸς τὸ καθεστώς. Τιμῶ ὅλους ὅσοι τὴν ἤθελαν, σ’ ὅποιο μέτρο τὴν ἤθελαν. Ἐγὼ
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ἤμουνα πιὸ ψύχραιμος, πιὸ σκεφτικός, διότι προτιμοῦσα νὰ δοῦμε, βρὲ ἀδερφέ, καὶ

20, 30 μέρες τὴ λύση Μαρκεζίνη. Ἐγὼ εἶχα γυρίσει ἀπ’ τὸν Στρατὸ μιάμιση μέρα

πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς καταλήψεως. Ἀκόμα καὶ αὐτὸ σήμερα τὸ σκέφτομαι: Γιατὶ

μᾶς  ἀφήσανε νὰ γυρίσουμε τότε  πίσω στὰ γεγονότα;  Δὲν θεωρῶ ὅτι  εἶναι  μέρος

κάποιου σχεδίου, ἀλλὰ ἀμέσως μόλις γυρίζουμε ἀπὸ τὸν Στρατὸ νὰ ξεκινάει ἕνα μέγα

γεγονός, ἐμένα μὲ προβλημάτιζε.

Ποιός μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ὅτι, ἂν δὲν εἶχαν γίνει τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, πιθα-

νότατα δὲν θὰ εἴχαμε χάσει τὴν Κύπρο. Δηλαδὴ δὲν ἦταν στὶς προθέσεις βεβαίως τῶν

ἐπαναστατημένων νὰ χαθεῖ ἡ Κύπρος, ἀλλὰ ὑπῆρξε τέτοια ροὴ στὴν ἐκμετάλλευση

διότι ἐμεῖς δὲν ρίξαμε τὸν Παπαδόπουλο. Φέραμε τὸν Ἰωαννίδη, πάντως. Καὶ ὁ Ἰω-

αννίδης δὲν ἔπεσε μόνος του, ἔπεσε λόγω τῶν γεγονότων τῆς Κύπρου. Ἄρα λοιπὸν

ἕνα αὐθόρμητο κίνημα μετετράπη σὲ ἕναν μοχλὸ ἐναντίον τῆς πατρίδος. Γιατὶ δὲν

εἶχε τὶς ἰδιότητες πού πρέπει νά ‘χεις ὅταν προχωρᾶς, ὅταν πᾶς νὰ κάνεις μία σύ-

γκρουση. Δὲν ἔχω καμία διάθεση αποδόμησης τῆς ἐξέγερσης, ἁπλὰ θέλω νὰ πῶ τὴν

ἀλήθεια.

Τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ οἱ  Ἔνοπλες  Δυνάμεις  δὲν  μποροῦσαν νὰ τὸν  μπλο-

κάρουν; 

Μ.Γ.: Ἄν εἶχαν τὴν τεχνικὴ δυνατότητα; Ναί, φυσικὰ καὶ τὴν εἴχανε.

Παροχὴ ρεύματος καὶ ὕδατος εἶχε τὸ Πολυτεχνεῖο;

Μ.Γ.: Εἶχε βεβαίως. 

Γιατὶ δὲν τὰ διέκοψαν;
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Μ.Γ.: Κι αὐτὸ ἦταν εὔκολο νὰ γίνει. Αὐτὸ νομίζω ἦταν ευκολότερο νὰ γίνει.

Δὲν θὰ λειτουργοῦσε ἀποτρεπτικὰ αὐτὸ γιὰ τὴν κλιμάκωση τῆς ἔντασης;

Μ.Γ.: Βεβαίως. Κάποια στιγμὴ θὰ ἤτανε στὸ ὅριο, θὰ ἐξαντλοῦνταν καὶ θὰ σταματο-

ῦσαν, θὰ βγαίνανε ἀπὸ μόνοι τοὺς ἔξω. Δὲν ξέρω γιατὶ δὲν ἔγινε.

Δὲν εἴχατε τὴν εἰκόνα μέσα ἀπὸ τὸν Στρατὸ ὅτι αὐτὸ ἴσως νὰ ἀποτελεῖ ἕνα κομ-

μάτι μίας μεγάλης σκηνοθεσίας;

Μ.Γ.: Ἐγὼ τὴν ἔχω ἀκόμα αὐτὴ τὴν ἐντύπωση. Ἀλλὰ φυσικά, ἅμα κάτι δὲν μπορεῖς

νὰ τὸ ἀποδείξεις δὲν μπορεῖς νὰ τὸ πεις. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴ γενικότερη γνώση πού ἔχουμε,

κοιτάξτε νὰ δείτε. Ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ἀπαξιωθεῖ τὸ Πολυτεχνεῖο στὸ ποσοστὸ πού

ἦταν αὐθόρμητο. Σ’ αὐτὸ τὸν βαθμὸ δὲν θέλω νὰ απαξιωθεί. Ἀλλὰ ἀπὸ ἕνα σημεῖο

καὶ μετὰ πού ἔγινε ποδηγετούμενο, ναὶ, ἐκεῖ νομίζω ὅτι πρέπει νὰ απαξιωθεί.

Ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς πὼς στήθηκε; Ἐσεῖς ἤσασταν στὴ συντονιστική. Δὲν

εἴχατε εἰκόνα;

Κ.Σ.: Δὲν ξέρουμε ἀκόμα ποιός ἔστησε τὸν ραδιοσταθμό. Τὰ μηχανήματα δὲν ἤτανε

κατασκευὴ δικιά μας. Αὐτὸ μπορῶ νὰ σᾶς τὸ διαβεβαιώσω καὶ ἀκόμα δὲν ξέρουμε

ποιός τό ‘φερε, μὲ ποιόν πρωτομίλησε, πότε εἰδοποιήθηκε ἡ συντονιστική. Αὐτὸ πού

ξέρω ἐγὼ νὰ σᾶς πῶ εἶναι ὅτι μόλις ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ὁ σταθμός, ἐγὼ ἐντὸς δύο

ὡρῶν περίμενα ἤ νὰ κοπεῖ τὸ ρεῦμα ἤ ν’ ἀρχίσουν οἱ παρεμβολές. Τὸ γιατὶ μείναμε,

μοῦ λένε πολλοὶ δικοὶ μοῦ μὴν προβοκάρεις. Δὲν προβοκάρω ὅταν λέω μὰ πὼς εἶναι
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δυνατὸν νὰ μείναμε μὲ ρεῦμα, νερό, καὶ σταθμὸ χωρὶς παρεμβολὲς τρεῖς μέρες. Δὲν

φαίνεται λογικὸ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, δηλαδή, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε. Περὶ σταθμοῦ σᾶς ἀπα-

ντῶ ὅτι ἐγὼ περίμενα ἐντὸς δύο ὡρῶν ἤ νὰ κοπεῖ τὸ ρεῦμα ἤ 100% μποροῦσε ὁ

Στρατὸς  νὰ κάνει  ἰσχυρὴ παρεμβολὴ ἤ νὰ γυρίσει  τὴν ΕΡΤ πάνω στὸν σταθμό.  

Μ.Γ.:  Ξέρετε  τὶ  μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή;  Ἐνῶ ὑπήρχανε  στὰ

κάγκελα πανὸ μὲ ἀντιαμερικανικὰ συνθήματα, ἀπ’ τὸν σταθμὸ δὲν ἄκουσα ἀντιαμε-

ρικανικὸ σύνθημα. Γιατὶ περίμενα ὅτι ὁ σταθμὸς μόνο ἀντιαμερικανικὰ συνθήματα

θὰ ἐκπέμπει, ἂς ποῦμε.

Κ.Σ.: Τὸ προαύλιο ὠρύετο μὲ ἀντιιμπεριαλιστικὰ καὶ ἀντινατοϊκὰ συνθήματα. Αὐτὸ

εἶναι γνωστό. Τελειώσαμε μ’ αὐτό. Δὲν γνωρίζω γιατὶ ὁ σταθμὸς δὲν ἀκολούθησε

αὐτὴ τὴν πολιτική. Θὰ ὑπῆρχαν κάποιοι λόγοι σώφρονες γιὰ νὰ μὴν ἀκολουθηθεῖ

προφανῶς, ἀλλὰ πάντως δὲν ἀκολουθήθηκε αὐτὴ ἡ πολιτική. Ὁ σταθμὸς κατὰ παρα-

δοχὴ ὅλων μὲ τοὺς ὁποίους ἔχω κουβεντιάσει δὲν εἶχε ἀντιιμπεριαλιστικὴ -δὲν μὲ

νοιάζει νὰ τὸ πῶ τὸ ἀντιαμερικανικὴ- διότι τιμῶ τὴν παρουσία τῶν Ἡνωμένων Πολι-

τειῶν στὴ χώρα μοῦ καὶ ἔτσι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ κάνω. Αὐτὸ πέφτει στὶς πλάτες

τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν. Τί κάνουν μὲ τὴ μεγάλη δύναμη. 

Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ) 
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