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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Είναι ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια σχετικά µε τη φωτογραφία 
του σχολικού βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Γυµνασίου  

για την εξέγερση του Πολυτεχνείου 
 
 

Το ΚΕΜΕΤΕ έγινε αποδέκτης δικαιολογηµένων διαµαρτυριών φιλολόγων που 
διδάσκουν Ιστορία στην Γ΄ Τάξη Γυµνασίου, οι οποίοι εντόπισαν µια σοβαρή 
ιστορική ανακρίβεια στη σελίδα 156 του σχολικού βιβλίου.  
Συγκεκριµένα, στην Ενότητα 55: «Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 
21ης Απριλίου 1967 (1963-1974)» περιλαµβάνεται φωτογραφία µε τη λεζάντα:  
«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέµβριο του 1973, υπήρξε η κορυφαία πράξη 
αντίστασης εναντίον της δικτατορίας των συνταγµαταρχών.» 
∆ίνεται έτσι η εντύπωση ότι η φωτογραφία προέρχεται από τα γεγονότα του Νοέµβρη 
του 1973 στο Πολυτεχνείο. Στην πραγµατικότητα όµως προέρχεται από 
µεταγενέστερο εορτασµό της επετείου της 17ης Νοέµβρη, όπως είναι σαφές από την 
εορταστική ατµόσφαιρα της φωτογραφίας, τις χειρονοµίες και τη στάση των νέων, 
και την απουσία των αντιδικτατορικών και αντιαµερικανικών συνθηµάτων που ήταν 
γραµµένα στα κολωνάκια της πύλης του Πολυτεχνείου τις ηµέρες της Εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου.  
Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να αντικατασταθεί στην επόµενη έκδοση του σχολικού 
βιβλίου η συγκεκριµένη φωτογραφία µε άλλη, η οποία θα εκφράζει την ένταση, το 
πάθος και την ατµόσφαιρα των ηµερών της Εξέγερσης και θα εναρµονίζεται µε την 
ιστορική συγκυρία στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη ενότητα. 
Γενικότερα, το ζήτηµα των σχολικών βιβλίων πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 
µεγαλύτερη προσοχή και να τηρείται πάντοτε η υποχρεωτική εφαρµογή ενός σταδίου 
δοκιµαστικής διδακτικής χρήσης των νέων σχολικών βιβλίων πριν την τελική έγκρισή 
τους, ώστε να ελέγχεται η διδαξιµότητά τους στα διατιθέµενα χρονικά πλαίσια 
διδασκαλίας τους και να διορθώνονται τυχόν σφάλµατα και παραλείψεις 
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