


«1050 Χιλιόκςκλοι» 

 

"Δδώ Πνιπηερλείν, εδώ Πνιπηερλείν!" Απηή ε 

θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα 

κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνύ ζνπ, 

ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ. "Δδώ 

Πνιπηερλείν, εδώ Πνιπηερλείν!” 

  

Μηιάεη έλα θνξίηζη θη έλα αγόξη, εθπέκπνπλε 

ηξαγνύδη κνηξνιόη, ρίιηεο πελήληα αληέλεο ε ιαρηάξα, 

ζε ζηόκαηα καλάδσλ ε θαηάξα. Καη ηα θνξίηζηα θαη η' 

αγόξηα πνπ κηινύζαλ, ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λύρηεο δελ 

κεηξνύζαλ, δνθίκαδαλ ηηο ιέμεηο κε αγσλία, θη 

αιιάδαλε ξπζκό ζηελ ηζηνξία.   

 

 

 

 

 

 

 

"Δδώ Πνιπηερλείν, εδώ Πνιπηερλείν!" Γξακκέλα     

κέλνπλ ηα νλόκαηα ζην αξρείν, δελ αλαθέξνληαη νη 

λεθξνί πνπ είλαη ζην ςπγείν, ιέλε πσο είλαη ηέζζεξηο 

θη είλαη εθαηό νη καλάδεο, πξώηα ζθνηώζεθε ε θσλή 

θαη ζώπαζαλ ρηιηάδεο.  



    Η επέηεηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ πιεζίαδε θαη γηα 

λα μεθηλήζνπκε λα κηιάκε γηα ηα γεγνλόηα εθείλεο 

ηεο επνρήο, νθείιακε λα αλαθεξζνύκε ζηηο έλλνηεο 

Δημοκπαηία θαη Δικηαηοπία.  

     Σε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα, καο βνήζεζε 

ην βηβιίν «Η κςπά Δημοκπαηία», ην νπνίν θαη 

παξαθνινπζήζακε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. 

Η ΚΤΡΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

σγγραθέας: ΑΡΜΔΝΙΑΚΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 

Δκδόηης: ΚΔΓΡΟ 

https://www.ianos.gr/person/armeniakou-konstantina-0062429.html/


      Η ηζηνξία άξεζε πνιύ ζηα παηδηά θαη απνθαζίζακε λα 

θηηάμνπκε ηα θνξέκαηα ησλ δύν θπξηώλ.  

     Πως θα ήηαν άραγε ηο θόρεμα ηης κσράς Γικηαηορίας;  

     Σι τρώμα θα είτε; 

 



Σπδεηώληαο, απνθαζίζακε πσο ην θόπεμα ηηρ κςπάρ Δικηαηοπίαρ ζα ήηαλ 

καύξν, θαζώο, όπσο κνπ αλέθεξαλ ηα παηδηά είλαη ζαλ θαθηά κάγηζζα. 

Το θόπεμα ηηρ κςπάρ Δημοκπαηίαρ, βέβαηα, ην θάλακε πνιύρξσκν, γηαηί είλαη 

πνιύ ρακνγειαζηή θνπέια! 



Η κςπά Δικηαηοπία λέει… 

Τη μέξεη λα θάλεη ε θπξά Γηθηαηνξία; Να 

δηαηάδεη… 

Έηζη, ινηπόλ, ν θίινο καο ν Βαζίιεο έγηλε 

δηθηαηνξία θαη δηέηαδε.  

Να πιάζοσμε ηο κεθάλι μας, να πιάζοσμε 

ηη κοιλιά μας, να τοροπηδήζοσμε κ.α 



Εκλογέρ 

ζηην ηάξη 

       Καη αθνύ γλσξίζακε ηηο έλλνηεο 

δεκνθξαηία θαη δηθηαηνξία, ήξζε ε ώξα λα 

ζηήζνπκε ηηο δηθέο καο εκλογέρ θαη λα 

ςεθίζνπκε ηη ζα ζέιακε λα είρακε ζηε ηάμε.  

       Ποια από ηις δύο κσρίες, 

(δημοκραηία/δικηαηορία) θα θέλαμε να μας 

επιζκεθθεί; 



Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εθινγώλ, αλνίμακε ηελ θάιπε θαη 

θαηακεηξήζακε ηηο ςήθνπο. 

Με 10 νιόθιεξνπο ςήθνπο, 

ληθήηξηα ζηελ ηάμε είλαη ε 

Γεκνθξαηία! 



Ξεθπιιίδνληαο δηάθνξα βηβιία, 

παξαηεξήζακε εηθόλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη 

εζηηάζακε ζην ηαλθ, πνπ έθαλε κεγάιε 

εληύπσζε ζηα παηδηά. 



   Παξαθνινπζήζακε ην βίληεν «12410 και 1 

ηπιανηάθςλλα», νπνύ κέζα από ηα κάηηα κηαο γάηαρ, 

πεξηεγεζήθακε ζην ρώξν ηνπ Πνιπηερλείνπ, είδακε ηελ 

εηζβνιή ηνπ ηαλθ θαη άιιεο ζθελέο από εθείλε ηε λύρηα.  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε, πσο ηα παηδηά, ζπγθηλήζεθαλ θαη 

πξνβιεκαηίζηεθαλ κε ηελ ηζηνξία ηεο γάηαο, ε νπνία ηε 

βξαδηά εθείλε έραζε ηνπο γνλείο ηεο θαη από ηόηε ηξηγπξλάεη 

ζην Πνιηπρλείν γηα  λα βξίζθεηαη θνληά ηνπο. 

Σίηλος ηαινίας: «12410 και 1 ηριανηάθσλλα» 

Παραγωγή:Δλληνική, κηνοθέηης/ενάριο: Ιορδάνης Ανανιάδης 

Μοσζική:Θόδωρος Βαμβοσρέλης Παραγωγή:ΔΡΣ Α.Δ.,Cels 

Unlimited,Ιορδάνης Ανανιάδης, Δλληνικό Κένηρο Κινημαηογράθοσ 



Η μακέηα ηος 

Πολςηεσνείος 

    Πξνθεηκέλνπ λα δώζνπκε πλνή ζηα 

γεγνλόηα ηνπ Πνιπηερλείνπ, απνθαζίζακε λα 

θηηάμνπκε κηα μακέηα, νπνύ ζα αλαπαξηζηνύζε 

ηε ζθελή ηεο εηζβνιήο ηνπ ηαλθ.  

     Τα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε ηπειρ ομάδερ 

επγαζίαρ, νη νπνίεο δσγξάθηζαλ ην θηήξην, αιιά 

θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ θξαηνύζαλ ηα παλό. 



Καη αθνύ ηα θνκκάηηα ήηαλ 

έηνηκα, αξρίζακε λα ζηήλνπκε ηε 

καθέηα καο.  

Δξγαζηήθακε όινη καδί θαη ην 

απνηέιεζκα καο δηθαίσζε! 



Χξεζηκνπνηώληαο μπιάθηα γηα 

ζνπβιάθηα, θηηάμακε ηα θάγθεια ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, κπξνζηά από ηα νπνία 

ζα ηνπνζεηνύζακε ην ηαλθ.   



Έλα κηθξό θνπηί, δπν ξνιά 

πγείαο θαη ην ηαλθ καο είλαη έηνηκν.  

Αλλά ηι σπώμα θα ηο 

βάτοςμε;  

Χσξίο λα ην ζθεθηνύλε θαη 

πνιύ ηα παηδηά, νκόθσλα, 

δηαιέμακε ην καύξν ρξώκα!  





Τα παηδηά ζπλήζηδαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειεύζεξνπ παηρληδηνύ, λα θηηάρλνπλ ην ηαλθ θαη 

λα δείρλνπλ κε κεγάιν ελζνπζηαζκό ηε 

δεκηνπξγία ηνπο ζηνπο θίινπο ηνπο!  



     Γνπιεύνληαο από θνηλνύ νη δπν νκάδεο θαη 

εξρόκελνη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, 

έθηηαμαλ ηα δηθά ηνπο παλό γηα ην Πνιπηερλείν.  

Ψσκί – Παηδεία – Διεπζεξία 

Τερλίθε θνιιάδ 

Τν γαξύθαιιν 

Τερληθή δαρηπιάθηα 



Η ζοθή Ελιά 

Έλα βηβιίν πνπ καο βνήζεζε λα 

θαηαιάβνπκε αθόκε θαιύηεξα ηελ 

έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο ήηαλ ε Σοθή 

Ελιά, νπνύ ηα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ 

κε ηελ ηζηνξία θαη γηα κέξεο 

αλαθεξόληνπζαλ ζηνλ θύξην 

Κολοκύθα, πνπ δελ έδηλε λεξό ζηνπο 

ππόινηπνπο θαξπνύο θαη ην θξαηνύζε 

όιν γηα εθείλνλ! 



Νηενεκεδούπολη 

Άδεηα, ζθνπξηαζκέλα, παιηά ληελεθεδάθηα, 

βξέζεθαλ όια πεηακέλα ζ' έλα ζθνππηδόηνπν θη 

απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο πνιηηεία, γηα λα 

κέλνπλ κόλα ηνπο θαη λα 'ρνπλ ηελ εζπρία ηνπο. 

Ώζπνπ κηα κέξα, εκθαλίζηεθε ν Λαδέληνο θαη άξρηζε 

λα ηνπο δηαηάδεη θαη λα ηνπο απεηιεί όηη ζα ηνπο 

δνπιίμεη θαη ζα ηνπο πάξεη όιν ην δνπκί απ’ ηα 

ληελεθεδάθηα. Μα ν Σαξδέιαο, ε Μειίηζα, ν 

Βνπηπξέληνο, ν Σνθόο δε ζα ην άθελαλ λα πεξάζεη 

απηό…. 

σγγραθέας: Φακινού Δσγενεία 

Δκδόηης: Κέδρος 



Με ηε βνήζεηα ηνπ θπξίνπ Γηώξγνπ, ηνπ 

κνπζηθνύ καο, εκςπρώζακε θνκκάηηα ηνπ 

εξγνύ θαη ην δηαζθεδάζακε πνιύ! 

Υοροπηδήζηε γλσκά μοσ 

ελαηήρια! 



Καη ηα νηενεκεδάκια κηα κέξα, 

επηζθέθζεθαλ ηελ Λιλιπούπολη! Μαδί κε ηα 

παηδηά ηνπ ΠΠΝ1, «Τα δώα ηνπ δάζνπο», 

παξαθνινπζήζακε ην θνπθινζέαηξν πνπ 

ζηήζεθε ζηελ ηάμε ηνπο!  

Τόζν ηα παηδηά, όζν θαη νη δαζθάιεο (πνπ 

βξίζθνληαλ πίζσ απ’ ηε ζθελή) δηαζθέδαζαλ 

πνιύ κε ηελ ηζηνξία! 



Απολαύζηε ζηιγμέρ απ’ ηην παπάζηαζη 



Και ήπθε η ζειπά μαρ να θηιάξοςμε ηα δικά μαρ νηενεκεδάκια… 

Λίγν γπαιηζηεξό ραξηί, καιιί, 

θόιια, καηάθηα θαη έηνηκα ηα 

ληελεθεδάθηα. Η κειίηζα, ν ζαξδέιαο 

θαη ν βνπηπξέληνο δσληαλεύνπλ ζηα 

ρέξηα καο!  



Νηενεκεδούπολη, νηενεκεδούπολη 

είζαι υπαία ηπανή…. 

Νηενεκεδούπολη νηενεκεδούπολη 

ζε αγαπάμε πολύ… 



Καη θάπσο έηζη εκείο ηα «Ληνληαξάθηα» 

γηνξηάζακε ηελ επέηειο ηος Πολςηεσνείος θαη 

ήξζακε ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο  

Δημοκπαηία θαη Δικηαηοπία! 

Με εθηίκεζε, 

ε παηδαγσγόο Αδακνπνύινπ Καηεξίλα 

θαη ηα «Ληνληαξάθηα» 


