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Η αφηγηματική έκθεση μνήμης φωτογραφιών που ζωντανεύει τον

αγώνα του Πολυτεχνείου του 1973, η οποία φιλοξενείται στο Κέντρο

Τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας, είναι μια σειρά

από φωτογραφίες από το αρχείο του Βασίλη Καραγεώργου, αυτόπτη

μάρτυρα – φωτορεπόρτερ εκείνων των ημερών, οι οποίες αφηγούνται

καρέ-καρέ τις δύσκολες εκείνες ώρες που οι νέοι θέλησαν με τόλμη να

διεκδικήσουν το μέλλον τους και να αναδείξουν νέους δρόμους.

Οι φωτογραφίες, άμεσες, αποκαλυπτικές, διεισδυτικές, αποτελούν

μοναδικά ντοκουμέντα, όπου ο ιστορικός μπορεί να σκύψει για να

αντλήσει λεπτομέρειες και να δει την αλήθεια αποτυπωμένη με όλη τη

δύναμή της.

Μέρος του αρχείου αυτού εκτός από ανέκδοτες φωτογραφίες περιέχει

και φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί στον ελληνικό Τύπο ενώ

μερικές από αυτές έχουν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο.





Α. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ

 Πολυτεχνείο: Η εξομολόγηση του οδηγού του τανκ -«Ηθελα να
τους φάω»

Ο οδηγός του μοιραίου τανκ που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο είχε μιλήσει σε μία από
τις σπάνιες συνεντεύξεις του, τριάντα χρόνια μετά τη 17 Νοέμβρη του 1973, στο
συνάδελφο Κώστα Χατζίδη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. «Την ημέρα εκείνη ήμουν
υπηρεσία. Στον στρατό είχα δέκα μήνες. Ήμουν εκπαιδευτής στο Κέντρο
Τεθωρακισμένων, στο Γουδί. Τότε οι "μαυροσκούφηδες" ήταν σώμα επιλέκτων. Πήγα
εθελοντικά. Μόλις άρχισαν τα επεισόδια, μπήκαμε επιφυλακή. "Οι κομμουνιστές
καίνε την Αθήνα" μας έλεγαν και εμείς τους πιστεύαμε. Θυμάμαι στο στρατόπεδο
κάποιοι είχαν ραδιοφωνάκια και ακούγαμε στα κρυφά τον σταθμό του Πολυτεχνείου.
"Παλιοκουμμούνια" θα καλοπεράσετε!" λέγαμε» είχε δηλώσει ο Α. Σκευοφύλαξ ο
έφεδρος στρατιώτης, οδηγός του τεθωρακισμένου άρματος που εισέβαλε στο
Πολυτεχνείο,





Τα λόγια του μετανιωμένου οδηγού, του καταραμένου τανκ, δεν φωτίζουν μόνο
εκείνη την ιστορική στιγμή, αλλά και το τι επικρατούσε μέσα στο στράτευμα,
στους επίλεκτους της χούντας και πως οι πρωτεργάτες της επταετίας και τα
τσιράκια τους μεταμόρφωναν τα απλά φανταράκια σε τέρατα, βασανιστές,
πειθήνια όργανά τους. Ο ίδιος συνεχίζει να ξεδιπλώνει την ιστορία εκείνης της
νύχτας: «Στη 1.15 το πρωί της 17ης Νοεμβρίου φτάσαμε στη διασταύρωση των
λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Λίγο αργότερα διασχίζαμε την
Αλεξάνδρας, όταν στο ύψος του IKA, στη στάση Σόνια, σταματήσαμε γιατί ο
δρόμος ήταν κλειστός. Υπήρχαν οδοφράγματα, φωτιές και ακινητοποιημένα
λεωφορεία. Με διάφορες μανούβρες αριστερά - δεξιά, μπρος πίσω, άνοιξα τον
δρόμο και προχωρήσαμε» θυμάται ο κ. Σκευοφύλαξ. Ο δρόμος για τα τανκς ήταν
ανοιχτός πλέον προς το Πολυτεχνείο. «Όταν φτάσαμε στη διασταύρωση της
λεωφ. Αλεξάνδρας και της οδού Πατησίων, μας έδωσαν εντολή να
σταματήσουμε. Εκεί, στην πλατεία Αιγύπτου, μείναμε περίπου μία ώρα. Ο
κόσμος θυμάμαι ότι μας φώναζε "είμαστε αδέλφια, είμαστε αδέλφια". Εγώ
ήθελα να τους φάω. Τους έβλεπα σαν παράσιτα».





Επιχείρηση «Εκκένωσις του Πολυτεχνείου»
Με νεότερη εντολή των στρατιωτικών τα πέντε τανκς προωθούνται
προς το Μουσείο, για την επιχείρηση "Εκκένωσις του Πολυτεχνείου".
H ώρα έχει πάει 2 το πρωί. «Φτάνοντας μπροστά στην πόρτα, έστριψα
το άρμα προς το Πολυτεχνείο, με γυρισμένο το πυροβόλο προς τα
πίσω. Θυμάμαι ότι σηκώθηκα από τη θέση μου και εγώ και το άλλο
πλήρωμα. Δεκάδες φοιτητές κρέμονταν από τα κάγκελα, ενώ
εκατοντάδες βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο. Έδειχναν
πανικόβλητοι». Ο κ. Σκευοφύλαξ φέρνει στη μνήμη του τα φοβισμένα
πρόσωπα των συνομηλίκων του που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο.
Χαμηλώνει το βλέμμα του. «Και εγώ, να σκεφτείς ότι τους έβλεπα
σαν μαμούνια που ήθελα να τα φάω»!







«Τότε ήρθε ο οδηγός εδάφους του άρματος και μου λέει: "Θα μπούμε μέσα, θα
ρίξουμε την πύλη. Ετοιμάσου!"» λέει ο κ. Σκευοφύλαξ. «Πήρα θέση και
ξεκίνησα. Δεν έβλεπα πολλά πράγματα, δεν είχα καλό οπτικό πεδίο, γιατί
κοιτούσα πλέον από τη θυρίδα του άρματος. Δέκα εκατοστά πριν από την
πόρτα, σταμάτησα. Σταμάτησα σκόπιμα. Αυτό φαίνεται στο βίντεο της
εποχής. Στο φρενάρισμα, οι φοιτητές τρομαγμένοι έφυγαν προς τα πίσω. Αν
έμπαινα με ταχύτητα, θα σκότωνα δεκάδες άτομα που εκείνη τη στιγμή ήταν
κρεμασμένα στα κάγκελα». Λίγα λεπτά αργότερα ο A. Σκευοφύλαξ θα
μαρσάρει δυνατά. Ο δυνατός προβολέας του τανκ σκοπεύει την πύλη. «H
καγκελόπορτα έπεσε αμέσως. Πίσω από τη σιδερένια πύλη ήταν
σταθμευμένο το Μερσεντές το οποίο είχαν βάλει εκεί οι φοιτητές για να
φράξουν την είσοδο. Το έκανα αλοιφή. H αριστερή ερπύστρια το έλιωσε. Με
το που έπεσε η πύλη του Πολυτεχνείου εισέβαλαν οι αστυνομικοί για να
συλλάβουν τους φοιτητές. Λίγο αργότερα κατέβηκα και εγώ από το άρμα και
μπήκα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Δεν υπήρχε νεκρός. Θα μπορούσε όμως
και να υπάρχουν νεκροί» λέει με ειλικρίνεια.



ΤΕΛΟΣ!


