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Προς την Εφημερίδα «Η Καθημερινή»
Κύριε Διευθυντά
Μετά την πολλή δημοσιότητα που έχει δοθεί στο νέο βιβλίο της Ιστορίας της έκτης τάξης του
δημοτικού σχολείου αναγκάστηκα να το προμηθευτώ για να έχω προσωπική γνώμη για το
ποιόν του συνολικά. Έχω την εντύπωση ότι το βιβλίο χαρακτηρίζεται από έναν τηλεγραφικό
και αποσπασματικό τρόπο γραφής, τέτοιο που δεν βοηθάει καθόλου στην καθήλωση των
ιστορικών γνώσεων και την συνειδητοποίηση της πορείας των Ελλήνων τα τελευταία
πεντακόσια χρόνια. Θα ήταν ατελείωτος ο κατάλογος των παρατηρήσεων για όσα λάθη,
εσκεμμένα ή μη, περιέχονται στο βιβλίο. Τα περισσότερα έχουν κατ’ επανάληψη τονιστεί, με
αποκορύφωμα την «απομάκρυνση των Ιταλών από τα ελληνοαλβανικά σύνορα»(σελ 109) και
στο ότι «Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο λιμάνι προσπαθώντας να μπουν στα πλοία και
να φύγουν για την Ελλάδα»(σελ 100) .
Θα περιοριστώ σήμερα στην περιγραφή των γεγονότων του Πολυτεχνείου το 1973. Γράφουν
οι συγγραφείς του βιβλίου στη σελίδα 118. «Η εξέγερση του πολυτεχνείου, το Νοέμβριο του
1973, γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο και επηρεάζει τη διεθνή κοινή γνώμη εναντίον του
διδακτορικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Η στρατιωτική διδακτορία καταρρέει, σχηματίζεται
κυβέρνηση εθνικής ενότητας και πρωθυπουργός ορίζεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής»
Με την ελλειπτική αυτή περιγραφή γίνεται μια πλήρης παραπλάνηση του μαθητή αναγνώστη.
Μένει με την εντύπωση ότι οι εξεγερμένοι φοιτητές έδιωξαν τη στρατιωτική δικτατορία. Το
αληθές είναι ότι η εξέγερση στο Πολυτεχνείο ανέκοψε το πείραμα Μαρκεζίνη για ομαλή
μετάβαση σε εκλογές, εφόσον έδωσε την ευκαιρία στον ταξίαρχο Ιωαννίδη, μια εβδομάδα
μετά, να εκδηλώσει πραξικόπημα με το οποίο ανέτρεψε τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Τον
Ιούλιο του 1974 ο Ιωαννίδης με την παραπλανητική ενθάρρυνση των Αμερικανών -οι οποίοι
είχαν ενοχληθεί σφόδρα από την άρνηση της τότε κυβέρνησης να επιτρέψει χρήση Ελληνικού
χώρου στη μεταφορά εφοδίων στο Ισραήλ- οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του Προέδρου
της Κύπρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και αυτό το γεγονός έδωσε στην Τουρκία το πρόσχημα
να εισβάλει στην Κύπρο για να αποκαταστήσει δήθεν την έννομη τάξη. Η αλήθεια είναι ότι η
αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα έγινε γιατί, μετά την εισβολή των Τούρκων
στην Κύπρο, η δικτατορική κυβέρνηση του Ιωαννίδη αυτοκαταργήθηκε. Παραμένει προς
έρευνα ο ρόλος του Ιωαννίδη και των Αμερικανών στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.
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