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Το άρμα που έμεινε οτην Ιστορία 
Το άρμα που έμεινε στην 

Ιστορία επειδή γκρέμισε την 
πύλη του Πολυτεχνείου, τη 
μαύρη νύκτα της 17ης Νοεμ
βρίου, πριν από 25 χρόνια, 
βρίσκεται σήμερα στο Μου
σείο Αρμάτων του Κέντρου 
Εκπαιδεύσεως Τεθωρακι
σμένων. Ο ιστορικός του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευ
νών, κ. Λεωνίδας Καλλιβρε-
τάκης, γράφει σχετικά: 

«Οπως είναι γνωστό, στην 
επιχείρηση του δικτατορικού 
καθεστώτος κατά του Πολυ
τεχνείου, τη νύχτα της 16ης 
προς 17η Νοεμβρίου 1973, 
χρησιμοποιήθηκαν αρκετές 
επίλεκτες στρατιωτικές μο
νάδες, όπως το 2ο Σύνταγμα 
Αλεξιπτωτιστών και το 32ο 
Σύνταγμα Πεζοναυτών, κα
θώς και άρματα μάχης προ
ερχόμενα από το Κέντρο 
Εκπαιδεύσεως Τεθωρακι
σμένων, που έδρευε τότε 
στο Γουδί. Τα άρματα αυτά, 
τύπου ΑΜΧ-30, ήταν πρό
σφατο σχετικά απόκτημα 
του καθεστώτος. Βάρους 36 
τόννων, με ατσάλινη θωράκι
ση 50 χιλιοστών, οπλισμένα 
με δύο πυροβόλα και ένα πο
λυβόλο, με δυνατότητα νυ
κτερινής παρατήρησης και 
βολής, αγορασμένα το 1970 
από τη γαλλική εταιρεία 
GIAT, αποτελούσαν το καύ
χημα της χούντας, συγκρο
τώντας την περίφημη Επι-
λαρχία Γαλλικών Αρμάτων, 
προς δόξαν του ονόματος 
της φιλελεύθερης Γαλλίας. 

Ενα από αυτά τα άρματα, 
το υπ' αριθμ. 84337, επρόκει
το να περάσει στη νεοελλη
νική ιστορία όταν, περί την 
03.00' της 17ης Νοεμβρίου 
1973, ένας 28χρονος υπίλαρ
χος το στοίχισε προ της κε
ντρικής πόλης του Πολυτε
χνείου, έστρεψε το πυροβό
λο του προς τα πίσω και προ-

Το άρμα που γκρέμισε την πύ
λη του Πολυτεχνείου>, τη νύκτα 
εκείνη της 17ης Νοεμβρίου του 
1973, πριν από 25 χρόνια, βρί
σκεται σήμερα στο Μουσείο 

Αρμάτων του Κέντρου Εκπαι
δεύσεως Τεθωρακισμένων. 

χωρώντας κατακρημνισε την 
πύλη και τις κολόνες, μαζί με 
όσους φοιτητές βρίσκονταν 
εκεί, συνέθλιψε ένα αυτοκί
νητο που ήταν τοποθετημέ
νο πίσω από την πύλη και 
σταμάτησε, ενώ άρχισαν να 
εφορμούν στο εσωτερικό οι 
επίλεκτοι στρατιώτες. Η σκη
νή αυτή, που εξελίχθηκε ε
νώπιον εκατοντάδων μαρτύ
ρων, πολλαπλά κινηματο
γραφημένη και φωτογραφη
μένη, έκανε το γύρω του κό
σμου και δεν υπήρξε μέχρι 
σήμερα επέτειος που να μην 
προβληθεί, καθώς αποτελεί 
το σήμα κατατεθέν εκείνης 
της εποχής, σε σημείο ώστε 

επέτειος του Πολυτεχνείου 
να θεωρείται η 17η Νοεμβρί
ου και όχι, όπως θα ήταν α
ναμενόμενο, η 14η, ημέρα 
κατά την οποία ξεκίνησε η 
φοιτητική κατάληψη του Πο
λυτεχνείου, ή έστω η 16η, ό
ταν κορυφώθηκε η λαϊκή ε
ξέγερση σε όλη την Αθήνα. 

Εντεκα χρόνια μετά τα κα

τορθώματα του, το άρμα υπ' 
αριθμ. 84337 είχε εντοπιστεί 
και κινηματογραφηθεί σε ει
ρηνικότερες συνθήκες από 
τους δημοσιογράφους της 
τότε ΕΡΤ-2, το Νοέμβριο του 
1984, σε στρατόπεδο της 
Αλεξανδρούπολης, όπου οι 
αξιωματικοί το αποκαλού
σαν, με κρυφή περηφάνεια 

και κάποια δόση μαύρου χι
ούμορ, «το μόνο μάχιμο άρ
μα μας». 

Εκτοτε κύλησαν άλλα δε
κατέσσερα χρόνια, το όλον 
εικοσιπέντε (τώρα που το 
γράφω, μου φαίνεται απί
στευτο). Ως πέρσι, επιβίωναν 
στον Ελληνικό Στρατό 90 πε
ρίπου από τα 190 αρχικά άρ
ματα ΑΜΧ-30, τα οποία και 
θεωρούνταν πλέον εφεδρι
κά, σύμφωνα δε με ορισμένα 
δημοσιεύματα επρόκειτο να 
προσφερθούν στην Κυπρια
κή Εθνική Φρουρά. 

Αποφασίστηκε όμως ένα 
τουλάχιστον άρμα ΑΜΧ-30 
να διατηρηθεί στην Ελλάδα, 
ώστε να εκτεθεί πλάι στα άλ
λα παλαιά μοντέλα αρμάτων 
που φυλάσσονται με φροντί
δα στο Μουσείο Αρμάτων 
του Κέντρου Εκπαιδεύσεως 
Τεθωρακισμένων, το οποίο 
πλέον εδρεύει στον Αυλώνα. 

Η διατήρηση κειμηλίων 
της στρατιωτικής τεχνολογι
κής εξέλιξης, δεν θα μπο
ρούσε να βρει αντίθετο έναν 
ιστορικό που αγωνίζεται εδώ 
και πολλά χρόνια με τους συ
ναδέλφους του για να ευαι
σθητοποιήσει την κοινωνία 
γύρω από την αναγκαιότητα 
της διάσωσης και ανάδειξης 
των κάθε λογής καταλοίπων 
του παρελθόντος. Αναρωτιέ
μαι όμως αν οι επισκέπτες 
του Μουσείου Αρμάτων στον 
Αυλώνα έχουν την ευκαιρία 
να πληροφορούνται, από 
τους ξεναγούς τους ή από 
κάποια επιγραφή, πέρα από 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του εκθέματος, και την ιστο
ρία του. 

Δεδομένου ότι το εκτιθέ
μενο εκεί φρεσκοβαμμένο 
και καλογυαλισμένο άρμα 
μάχης τύπου ΑΜΧ-30, είναι 
"συμπτωματικά" το υπ' α
ριθμ. 84337». 


