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Ο Μ Α Δ Α  Π Ρ Ω Τ Η  
ΘΕΜΑ Α1  
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  
α) Ελληνοσερβική Συμμαχία  
β) Συμφωνία της Καζέρτας  
γ) Συμβούλιο της Ευρώπης  

Μονάδες 15  
ΘΕΜΑ Α2  
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:  
α) Τα φιλελεύθερα κινήματα προωθούσαν συνταγματικούς θεσμούς.  
β) Το 1832 το ελληνικό κράτος περιλάμβανε τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα Επτάνησα.  
γ) Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία συντελέστηκε πρώτα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.  
δ) Η Τρίτη Διεθνής ή Κομμουνιστική Διεθνής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1919 με στόχο την προαγωγή της διεθνούς επανάστασης 

εναντίον του καπιταλισμού.  
ε) Οι Γερμανοί εξαπέλυσαν την «εαρινή» επίθεση εναντίον της Ελλάδας τον Μάρτιο του 1941.  

Μονάδες 10  
ΘΕΜΑ Β1  
Ποιοι παράγοντες επιβράδυναν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (μονάδες 8) και τι σήμαινε 
«εκσυγχρονισμός» την ίδια περίοδο; (μονάδες 4)  

Μονάδες 12  
ΘΕΜΑ Β2  
Να αναφερθείτε: α) στα δεδομένα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του αναθεωρητισμού μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 
(μονάδες 8) και β) στην αναθεωρητική κίνηση που εκδηλώθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την ίδια περίοδο. (μονάδες 5)  

Μονάδες 13 
Ο Μ Α Δ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  

ΘΕΜΑ Γ1  
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε: α) στις ιδεολογικές αρχές 
του φασισμού και τις μεθόδους επιβολής του (μονάδες 20)  
β) στους λόγους επικράτησής του στην Ιταλία του Μεσοπολέμου. (μονάδες 5)  

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Ανεβασμένοι επάνω σε οχήματα… οι «μελανοχίτωνες»* κατευθύνονται προς το μέρος όπου βρίσκεται ο στόχος της επιχείρησής τους. 
Μόλις φτάσουν, αρχίζουν να χτυπούν με τους υποκόπανους κάθε διαβάτη που συναντούσαν στο δρόμο και που δεν έσπευδε να 
χαιρετίσει τα φασιστικά σύμβολα ή του τύχαινε να φορά ένα πουκάμισο, ένα μαντήλι και μια γραβάτα κόκκινη. Αν κανείς αντιδρούσε, 
αν έκανε κάποια χειρονομία για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αν ένας φασίστας τραυματιζόταν ή απλά στραπατσαριζόταν, τότε η 
«τιμωρία» έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι φασίστες κατευθύνονταν προς την έδρα του ταμείου εργασίας**, του συνδικάτου, του 
σπιτιού του λαού·** έσπαγαν τις πόρτες, έριχναν στο δρόμο τα έπιπλα, τα βιβλία και τα εμπορεύματα και μετά έχυναν δοχεία βενζίνης: 
μετά από λίγα λεπτά όλα καίγονταν. Αυτοί που βρίσκονταν τυχαία στα κτίρια δέρνονταν αλύπητα ή δολοφονούνταν…  
 
*Μέλη του ιταλικού φασιστικού κόμματος με μαύρη στολή  
**Στην προφασιστική Ιταλία τα εργατικά συνδικάτα ίδρυαν ταμεία εργασίας για ενίσχυση των εργατικών οικογενειών και πολιτιστικές λέσχες (σπίτια 
του λαού) για τη μόρφωσή τους.  
 
Α. Ρόσι, Η γέννηση του φασισμού (1938), στο Β. Σκουλάτος - Ν. Δημακόπουλος – Σ. Κόνδης, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχ. Γ, ΟΕΔΒ, Αθήνα 
2000, σ. 175.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Ο προσηλυτισμός των Ιταλών [στη φασιστική ιδεολογία] διενεργείται σε δύο επίπεδα. Πρώτα πρώτα στην εκπαίδευση, που 

αποβλέπει λιγότερο στη διαμόρφωση καλλιεργημένων αντιλήψεων και υπεύθυνων πολιτών και περισσότερο σε μια φυλή ανθρώπων 
εύρωστη, θαρραλέα, πειθαρχημένη, ανθεκτική και αφοσιωμένη με φανατισμό στο καθεστώς. Πέρα από το σχολείο, που χαρακτηρίζεται 
από έντονη φασιστικοποίηση (οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με μαύρα πουκάμισα), και το πανεπιστήμιο (όπου οι καθηγητές, οι 
περισσότεροι μεγαλοαστικής καταγωγής, υποστηρίζουν τον φασισμό), οι νέοι και των δύο φύλων στρατολογούνται από τα οχτώ τους 
χρόνια […]. Εφοδιάζονται με στολές και με ψεύτικα όπλα και συμμετέχουν σε επιδείξεις και παρελάσεις. Στα αγόρια καλλιεργείται η 
αγάπη για την ομαδική ζωή και τη στρατιωτική δράση. Τα κορίτσια υφίστανται κι αυτά σωματική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση με 
στόχο να γίνουν «ψυχωμένες μητέρες», έτοιμες να θυσιάσουν τα παιδιά τους για χάρη του έθνους και του Ντούτσε*.  
 
*Τίτλος του Μουσολίνι  
Serge Berstein - Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόμ. 3, μτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 85. 
 
ΘΕΜΑ Δ1  
Αξιοποιώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:  
α) στη δικτατορία των συνταγματαρχών και, συγκεκριμένα, στην ηγεσία της, τους τρόπους άσκησης της εξουσίας και τις συνέπειες για 

τη διεθνή θέση της Ελλάδας (μονάδες 14)  
β) στην αντίσταση των φοιτητών εναντίον του καθεστώτος. (μονάδες 11)  

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Μια από τις πρώτες «πολιτιστικές» κινήσεις μετά την επιβολή της Δικτατορίας ήταν η απαγόρευση κυκλοφορίας και η κατάσχεση ενός 
μεγάλου αριθμού βιβλίων. Ο Μιχάλης Μερακλής σημειώνει στο ημερολόγιό του στις 3 Ιουνίου 1967: «Στα βιβλιοπωλεία έδωσαν 



μακροσκελή (και ασυνάρτητο) κατάλογο από απαγορευμένα βιβλία (ως και μια μέθοδος της ρωσικής και ένα ελληνοβουλγαρικό 
λεξικό υπάρχουν). Ο πιο μαύρος μεσαίωνας. Η μισή βιβλιοθήκη μου έγινε παράνομη…». Το Index* των απαγορευμένων βιβλίων 
περιελάμβανε, πάντως, και όλα τα βιβλία γνωστών αριστερών συγγραφέων (Ρίτσος, Βάρναλης) ή κοινωνιολογικές μελέτες, αλλά και 
μεταφράσεις αρχαίων κλασικών από χαρακτηρισμένους αριστερούς.  
 
*Κατάλογος  
 
Δ. Παπανικολάου, «”Κάνοντας κάτι παράδοξες κινήσεις”: Ο πολιτισμός στα χρόνια της δικτατορίας», στο Β. Καραμανωλάκης (επιμ.), Η στρατιωτική 
δικτατορία 1967-1974, Τα Νέα, Αθήνα 2010, σ. 176.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Εκτός από τις εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών […] υπήρχαν και χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές, που είχαν καταδικαστεί 

για αντιστασιακές ενέργειες.  
Μία από τις πρώτες ενέργειες της δικτατορίας για τη συγκρότηση του κατασταλτικού μηχανισμού ήταν και η ενεργοποίηση του 

θεσμού των εκτάκτων στρατοδικείων. Έτσι, στις 25/4/1967 συστήθηκαν δέκα έκτακτα στρατοδικεία στις πόλεις: Αθήνα, Τρίπολη, 
Λαμία, Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Χανιά και Δράμα.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1967-1974 τα έκτακτα στρατοδικεία και τα εφετεία (που επίσης άρχισαν από τον Απρίλιο 1971 να 
εκδικάζουν υποθέσεις αντιστασιακών ενεργειών) εξέδωσαν συνολικά 4.493 καταδίκες, που αφορούσαν πράξεις κατά του δικτατορικού 
καθεστώτος.  
 
Γ. Μητροφάνης, «Πολιτικοί κρατούμενοι. Μετεμφυλιακό κράτος, δικτατορία», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-
2000, τόμ. 9, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 130-131.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
Οι φοιτητές εμφανίστηκαν στην ταράτσα του κτιρίου [της Νομικής Σχολής Αθήνας], όπου τραγούδησαν το κλασικό ριζίτικο τραγούδι 
«Ξαστεριά» […]. Για πρώτη φορά τα συνθήματα «Κάτω η Χούντα» και «Δημοκρατία» προφέρθηκαν δημοσίως, απευθυνόμενα σε 
πολλαπλούς αποδέκτες, όπως η αστυνομία, αλλά και όλους όσοι βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. […] Κάποια στιγμή σήκωσαν 
στην ταράτσα μεγάλα χαρτόνια με τα γράμματα «Ε-Λ-Ε-Υ-Θ-Ε-Ρ-Ι-Α». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι φοιτητές έσπασαν τα δεσμά του 
φόβου. […] Σύντομα οι περαστικοί άρχισαν να σταματούν στο δρόμο για να κοιτάξουν το σπάνιο και απρόσμενο θέαμα. Πολλοί 
σταματούσαν από περιέργεια, άλλοι δείχνοντας την αλληλεγγύη τους. Δεν βιάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αλλά στέκονταν 
να δούνε τι γίνεται. Όταν οι φοιτητές ζήτησαν συμπαράσταση, μερικοί τόλμησαν να φωνάξουν: «Είμαστε μαζί σας!».  
 
Κ. Κορνέτης, Τα παιδιά της Δικτατορίας. Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές πολιτικές και η μακρά δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, μτφρ. Πελαγία 
Μαρκέτου, Πόλις, Αθήνα 2015, σ. 463-464.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ 
[Έκκληση του Ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης 

στις 17 Νοεμβρίου 1973] 
Σας μιλάμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Αν ο στρατός μάς χτυπήσει, αν πέσει έστω 
και ένας πυροβολισμός, κανείς δεν μπορεί να είναι ανεύθυνος γι’ αυτό. […] Είμαστε κυκλωμένοι από το στρατό. Αυτή τη στιγμή 
βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Απευθύνουμε στον ελληνικό λαό και σε ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο έκκληση να πάρει θέση.  

Ζητάμε από τους στρατιώτες να καταλάβουν ότι είμαστε αδέρφια, ότι ο εχθρός μας είναι ένας και ότι είναι κοινός. Δεν θέλουμε να 
βγούμε πριν ξημερώσει. Δεν θέλουμε να βγούμε όσο είναι σκοτάδι. Κάνουμε έκκληση στον ελεύθερο κόσμο. Ζητάμε να πάρετε θέση! 
Ζητάμε να πάρετε θέση!  

Ζητάμε από τους στρατιώτες να μην υπακούσουν σε καμιά διαταγή για πυροβολισμό!  
Ζητάμε από τους γονιούς μας, τους καθηγητές μας, απ’ όλους τους πολίτες να πάρουν θέση!  

 
Χ. Ζαφείρης, Η μνήμη της πόλης: Κείμενα και σπάνιες φωτογραφίες για τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 2004. Παρατίθεται στο Κ. Κορνέτης, ό.π, σ. 
561.  

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  
 

Ο Μ Α Δ Α  Π Ρ Ω Τ Η   
ΘΕΜΑ Α1 
α) Βλ. σχολ. εγχείρ. σελ. 70-73 «Η Βουλγαρία... μυστική» 
β) Βλ. σχολ. εγχείρ. σελ. 135-136 «Προκειμένου... Σκόμπυ» 
γ) Βλ. σχολ. εγχείρ. σελ. 154 «Την επαύριο του (Β΄ Παγκοσμίου) πολέμου... δικαιωμάτων». 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α) Σωστό 
β) Λάθος 
γ) Σωστό 
δ) Σωστό 
ε) Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Βλ. σχολ. εγχείρ. σελ. 60 «Τέσσερα ήταν... της χώρας» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
α) Βλ. σχολ. εγχείρ., σελ. 86. «Ο εθνικισμός... Μεγάλου Πολέμου» 
β) Βλ. σχολ. εγχείρ., σελ. 87-88. «Διαφορετικά... τρία χρόνια». 
 



Ο Μ Α Δ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  
ΘΕΜΑ Γ1  
α) Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη διατυπώθηκαν νέες προτάσεις οργάνωσης της κοινωνίας, προτάσεις 

αντίθετες στον φιλελευθερισμό και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, βλ. σχολ. εγχειρ., σελ. 99: «Μια πειστική…. κλίμακα» και 
σελ. 100: «Η άλλη πρόταση…. δόγματος». Τόσο, οι ιδεολογικές αρχές του φασισμού όσο και οι μέθοδοι επιβολής του 
αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στο κείμενο Β. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση της φασιστικής ιδεολογίας διαδραματίζει το 
ελεγχόμενο από το συγκεντρωτικό κράτος εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες του. Στόχος του δεν είναι η διαμόρφωση 
υπεύθυνων και καλλιεργημένων πολιτών αλλά η αφομοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που συνάδουν με τις αρχές της 
φασιστικής ιδεολογίας: θάρρος, δύναμη, πειθαρχία, ανθεκτικότητα και φανατική αφοσίωση στο καθεστώς. Η έντονη 
φασιστικοποίηση αποτυπώνεται και στους εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί φορούν μαύρα πουκάμισα – μιμούμενοι 
τους μελανοχιτώνες -και στο Πανεπιστήμιο η πλειονότητα των μεγαλοαστικής καταγωγής καθηγητών υποστηρίζουν το φασιστικό 
καθεστώς. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η οργάνωση της νεολαίας. Τα παιδιά στρατολογούνται στις αντίστοιχες οργανώσεις 
από την ηλικία των οκτώ, φορούν στολές, εφοδιάζονται με ψεύτικα όπλα και συμμετέχουν σε επιδείξεις και παρελάσεις. Ειδικά 
για τα αγόρια στόχος είναι η ανάπτυξη της ομαδικότητας και της στρατικοποίησης, ενώ για τα κορίτσια η σωματική και 
κοινωνική διαπαιδαγώγηση που προσφέρεται στοχεύει στην προώθηση του γυναικείου προτύπου του φασισμού: μητέρες που με 
φανατική προσήλωση θα αναθρέψουν παιδιά πιστά στα ιδανικά του έθνους και του Ηγέτη, του Ντούτσε. 

 Μέσα σ’ αυτό το φορτισμένο περιβάλλον η βία μετατρέπεται σε κατ’ εξοχήν εργαλείο πολιτικής επιβολής. Στο κείμενο Α 
περιγράφονται τέτοιες πρακτικές που στρέφονται εναντίον των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων του φασισμού σε ολόκληρη 
την Ιταλία. Οι ομάδες κρούσης του φασιστικού κόμματος, οι μελανοχίτωνες, οργανώνουν επιδρομές εναντίον επιλεγμένων 
στόχων, όπως τα εργατικά συνδικάτα και οι ποικίλες οργανώσεις τους (ταμεία εργασίας, σπίτια του λαού). Οι υλικές καταστροφές 
ήταν εκτεταμένες –έπιπλα, βιβλία, εμπορεύματα- ενώ παράλληλα στοχοποιούνταν οποιοσδήποτε μπορούσε να θεωρηθεί 
αντίπαλος. Η χρήση σωματικής βίας ήταν χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των επιδρομών, μπορούσε δε να καταλήξει και σε 
δολοφονίες ανθρώπων, ειδικά όταν απέναντι στους μαυροντυμένους επιδρομείς προβαλλόταν κάποια αντίσταση.   

 β) Η άνοδος του φασισμού στην Ιταλία είναι απότοκο τόσο της διεθνούς συγκυρίας, έτσι όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και των εξελίξεων στο εσωτερικό της ίδιας της χώρας, βλ. σχολ. εγχειρ. σελ., 100: «Η άνοδος των 
φασιστικών… αυταρχισμού.» 

ΘΕΜΑ Δ1 
α) Η ηγετική ομάδα της δικτατορίας αποτελούνταν από τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Νικόλαο Μακαρέζο και Στυλιανό Παττακό. Οι 

δικτάτορες μπόρεσαν πολύ γρήγορα να εδραιώσουν την θέση τους ελέγχοντας τον κρατικό μηχανισμό και τον στρατό, βλ. σχολ. 
εγχειρ. σελ. 158: «Η δικτατορία βρισκόταν… ελληνικής ιστορίας.»  
Μάλιστα, όπως σημειώνεται και στο πρώτο παράθεμα μια από τις πρώτες κινήσεις των πραξικοπηματιών ήταν στο επίπεδο του 
πολιτισμού και των ιδεών με την απαγόρευση κυκλοφορίας και την κατάσχεση πλήθους βιβλίων. Ο μακρύτατος κατάλογος των 
απαγορευμένων από την δικτατορία βιβλίων περιελάμβανε διάφορες κοινωνιολογικές μελέτες καθώς και όλα τα έργα των 
γνωστών συγγραφέων και διανοούμενων που προέρχονταν από τον χώρο της αριστεράς, ακόμα και τυχόν μεταφράσεις τους σε 
κλασσικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ήταν τέτοιο το μένος των λογοκριτών που απαγόρευσαν ακόμα και 
ελληνοβουλγαρικά λεξικά καθώς και διάφορες μεθόδους εκμάθησης ρωσικών.  
Εκτός από την λογοκρισία σημαντικότατο πλήγμα στην δημοκρατία, όπως επισημαίνει και ο Γ. Μητροφάνης, αποτέλεσαν και οι 
διώξεις, συλλήψεις και εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών ιδεολογικά αντίθετων στη δικτατορία με την κατηγορία της αντίστασης προς 
το καθεστώς. Σημαντικότατος βραχίονας αυτού του κατασταλτικού μηχανισμού υπήρξαν τα κατά τόπους έκτακτα στρατοδικεία 
τα οποία επαναενεργοποιήθηκαν ήδη από τις πρώτες μέρες της δικτατορίας. Πιο συγκεκριμένα στις 25/4/1967, τέσσερις μόλις 
μέρες μετά το πραξικόπημα, συστάθηκαν στρατοδικεία σε δέκα μεγάλες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Τρίπολη, Λαμία, Λάρισα, 
Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Χανιά και Δράμα. Ενδεικτικό της έκτασης των διώξεων είναι το γεγονός πως 
κατά την επταετία της Χούντας (1967-1974) εκδόθηκαν από τα έκτακτα στρατοδικεία και τα εφετεία -που και αυτά εκδίκαζαν 
υποθέσεις αντιστασιακών πράξεων από το 1971- συνολικά 4.493 καταδικαστικές αποφάσεις.  
Οι ενέργειες των συνταγματαρχών εξέθεσαν την Ελλάδα διεθνώς καθώς την οδήγησαν σε απομόνωση. Η μόνη χώρα που έδειξε 
μια στάση ανοχής προς την Χούντα ήταν οι Η.Π.Α., βλ. σχολ. εγχειρ., σελ. 158: «Επίσης, η χώρα… τυραννικού καθεστώτος.» 

β) Η επιβολή και η επιβίωση του τυραννικού καθεστώτος των συνταγματαρχών (1967-1974) προκάλεσε την αντίσταση τόσο του 
πολιτικού κόσμου, όσο και των απλών πολιτών, βλ. σχολ. εγχειρ., σελ. 159: «ο ελληνικός πολιτικός... τους δικτάτορες». 

 Ως κορυφαίες αντιστασιακές πράξεις χαρακτηρίζονταν οι εξεγέρσεις των φοιτητών πρώτα της Νομικής (Φεβρουάριος του 1973) 
και αργότερα του Πολυτεχνείου (Νοέμβριος του 1973), βλ. σχολ. εγχειρ., σελ. 159: «Κορύφωση... έτους». Σύμφωνα με το 
κείμενο Γ, οι φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησαν σε μαζική κατάληψη της Σχολής και 
πρωτοστάτησαν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Από την ταράτσα του κτιρίου της Νομικής Σχολής δημοσιοποίησαν την αντίδρασή 
τους στο τυραννικό καθεστώς τραγουδώντας το ριζίτικο τραγούδι «Ξαστεριά», χρησιμοποιώντας τα συνθήματα «Κάτω η χούντα» 
και «Δημοκρατία» και σηκώνοντας μεγάλα χαρτόνια που σχημάτιζαν τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Οι φοιτητές της Νομικής 
απευθύνονταν σε πολλαπλούς αποδέκτες συμπεριλαμβανομένης και της αστυνομίας αλλά και αναζήτησαν συμπαράσταση από 
όλους γενικά τους πολίτες που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Πράγματι η εξέγερση των φοιτητών της 
Νομικής βρήκε εντυπωσιακή λαϊκή ανταπόκριση. Οι περαστικοί έκπληκτοι από το θάρρος των φοιτητών σταματούσαν αρχικά να 
παρακολουθήσουν τον αγώνα τους και στη συνέχεια να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους φωνάζοντας απευθυνόμενοι στους 
φοιτητές «είμαστε μαζί σας!». 

 Η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την πτώση της 
δικτατορίας των συνταγματαρχών. Το κείμενο Δ περιέχει την έκκληση του Ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου 
Θεσσαλονίκης προς τον ελληνικό λαό και τους έλληνες στρατιώτες. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης μέσω του 
ραδιοφώνου απηύθυναν έκκληση για συμπαράσταση από κάθε πολίτη που διακατέχονταν από ελεύθερο φρόνημα. Οι φοιτητές 
γνώριζαν την επικινδυνότητα του εγχειρήματός τους, καθώς ήταν κυκλωμένοι από το στρατό και καθιστούσαν υπευθύνους τους 
πάντες για την εξέλιξή του. Γι’ αυτό ζητούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον αγώνα τους αλλά κυρίως την κατανόηση 
των στρατιωτών, ώστε να μη μετατραπούν σε πειθήνια όργανα των δικτατόρων πυροβολώντας άοπλους φοιτητές, βλ. σχολ. 
εγχειρ., σελ. 159: «Η εξέγερση... βασανισμούς». 
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