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Η επέτειος του Πολυτεχνείου
1.  Χρωμάτισε την εικόνα της επετείου του Πολυτεχνείου και γράψε στο πανό 

το σύνθημα των φοιτητών.
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2. Κύκλωσε τις εικόνες που έχουν σχέση με την επέτειο του Πολυτεχνείου.
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3. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το τραγούδι.

γιορτή, δρόμους, σκοτάδια, φωνή, σύννεφο, ήλιο, 
απέραντος, πολιτεία, φως, ανθός, ζωγραφίζουν

Τα παιδιά ___________ στον τοίχο

δυο καρδιές κι έναν ___________ στη μέση.

Παίρνω ___________ απ’ τον ήλιο 

και φτιάχνω την αγάπη

και μου λες πως σ’ αρέσει.

Τα παιδιά τραγουδούν μες στους ___________

κι η ___________ τους τον κόσμο αλλάζει.

Τα ___________ σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει

σαν ___________ στο περβάζι.

Ένα ___________ είν’ η καρδιά μου

κι η ζωή μου ___________ σε πλατεία.

Σ’ αγαπώ κι ο ___________ κόσμος πόσο μοιάζει

με μικρή ___________.
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4. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις.

Στο Πολυτεχνείο αποφάσισε να κλειστεί, απαγορεύσεις, φυλακές 
να μη φοβηθεί.
Γιατί το γνώριζε πως πάλευε για την ελευθερία, στον τόπο για 
να ξανάρθει η δημοκρατία.
Κι όταν είδε στρατό και τανκς να πλησιάζουν
Κι όταν άκουσε «Φύγε από κει!» να τον διατάζουν
δε δίστασε στιγμή να τους περιγελάσει, 
γιατί γι’ αυτόν η Χούντα είχε πια περάσει !

Απόσπασμα από το βιβλίο «Η εξέγερση του πολυτεχνείου» 
του Φίλιππου Μανδηλαρά.

Α. Αντιστοίχισε τα σωστά.

Β.  Γράψε πάνω στην ταμπέλα το δικό σου μήνυμα για την επέτειο του 
πολυτεχνείου.

Δημοκρατία

Χούντα

Η απόλυτη εξουσία ενός ανθρώπου ή 
μιας ομάδας που κυβερνά ένα κράτος 
δίχως να υπολογίζει τους νόμους του.

Το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία 
πηγάζει από το λαό, ασκείται από το 
λαό και υπηρετεί το συμφέρον του λαού.
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Δ.  Ποιο πολίτευμα είναι καλύτερο για τους ανθρώπους; Η Δικτατορία, η 
Δημοκρατία; Να διατυπώσεις τη γνώμη σου με επιχειρήματα.

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Γ. Συμπλήρωσε ένα τίτλο για το κείμενο που διάβασες.
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