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Για τα παιδιά 

Σα παιδιά κζλουν αγάπθ, 

τα παιδιά κζλουν ςτοργι. 

Σα παιδιά κζλουν παιχνίδι, 

βράδυ και πρωί 

Πρζπει να ζχουν μια ςτζγθ, 

και κάποιον για να τα προςζχει. 

Και άμα αρρωςτιςουν, 

γιατροφσ για να τα φροντίςουν. 

Ειρινθ επικυμοφν, 

και κάπου με αςφάλεια να ηουν. 

Να λζνε ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ κζλουν, 

και καλοφσ φίλουσ για να τα παίηουν. 

Σα παιδιά χρειάηονται φρζςκο νερό 

και περιβάλλον κακαρό. 

Ζχουν δικαίωμα για να μακαίνουν, 

και ςτο ςχολείο για να πθγαίνουν. 

 

Ιωάννα Μελιςςάνκθ Σςαρι , Δ2 
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ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΜΙΛΩ 

Ελευκερία λόγου κζλω εγϊ 

να μιλιςω ελεφκερα ηθτϊ 

για τα παιδιά που δεν μποροφν εγϊ 

κα βγω ςτο δρόμο, να φωνάξω, να το πω 

 

από τουσ φίλουσ μου ηθτϊ 

να φωνάξουν μαηί μου παρακαλϊ 

ςε όλο τον κόςμο κα το πω 

ελευκερία λόγου απαιτϊ 

 

να μιλιςω κζλω εγϊ 

χωρίσ να προςβάλω με ότι πω 

χωρίσ να φοβάμαι τι να πω 

ελεφκερα να μπορϊ να εκφραςτϊ 

 

με ζνα χζρι ςτο ςτόμα δεν μπορϊ 

να μιλιςω και να εκφραςτϊ 

ελεφκεροσ κζλω να είμαι εγϊ 

να γελάω να μιλϊ 

ΟΡΕΣΗ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ, Δ2 
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Όλα τα παιδιά τθσ γθσ 

 

 Όλα τα παιδιά ςτθν γθ 

κζλουν φαγθτό, τροφι. 

Να ζχουν μια ςτζγθ, μια ςκεπι 

να προςτατεφονται από το κάκε τι. 

 

Θζλουν όλα ςυντροφιά 

να παίηουν ωραία και καλά. 

Και άμα δεν νιϊκουνε καλά 

κα τα προςτατεφει θ καλι τουσ θ μαμά. 

 

Πάντα ειρινθ να ζχουν τα παιδιά 

και να μθν φζρονται κακά 

και άμα τουσ μιλάν κακά 

κα ζρκει κάποιοσ να τα πάρει αγκαλιά. 

 

Αλλά το πιο ςθμαντικό 

να ζχουνε κάποιον φιλικό 

κάποιον ευγενικό, κάποιον καλό 

να τουσ βοθκάει, να τουσ προςζχει για να μθν πάκουνε κακό. 

 

 

Βιργινία Μπερτςάτου, Δ2 
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Σα δικαιϊματα του παιδιοφ 

Δικαίωμα ζχει το παιδί 

ςτθν ειρινθ ςτθ διαςκζδαςθ. 

Δικαίωμα ςτο παιχνίδι, 

ςτθ μάκθςθ ςτθν καλοπζραςθ. 

 

Να μεγαλϊνει ςωςτά  

χωρίσ τρόμο και βία, 

γιατί ζχει όνειρα πολλά 

για να ςυνεχίςει τθν ιςτορία. 

 

Να ζχει φίλουσ ευγενικοφσ,  

να παίηουν να διαςκεδάηουν, 

να ζχει φίλουσ καλοφσ 

να ςυηθτοφν και να διαβάηουν. 

 

Αυτά χρειάηεται ζνα παιδί  

για να είναι ευτυχιςμζνο  

ςε όλθ του τθ ηωι, 

να μθν είναι ποτζ δυςτυχιςμζνο. 

 

Γεωργία Μπακάλθ, Δ2 
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ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

 

Θζλω να παίηω, να γελάω 

Θζλω ελεφκερα να μιλάω 

Να μακαίνω πράγματα πολλά 

Να ζχω υγεία κι όλα καλά 

 

Ελάτε να τραγουδιςουμε 

Με ειρινθ κα κερδίςουμε 

Όχι μίςοσ ςτθν καρδιά 

Γίνετε όλοι ςασ παιδιά 

 

Δεν κζλω βία ψυχολογικι 

Οφτε και ςωματικι 

Οι γονείσ μου να με αγαπάνε 

Μακριά από κινδφνουσ να με κρατάνε 

 

Ελάτε να τραγουδιςουμε 

Με ειρινθ κα κερδίςουμε 

Όχι μίςοσ ςτθν καρδιά 

Γίνετε όλοι ςασ παιδιά 

 

Παφλοσ – Ερμισ Φράγκοσ, Δ2 

 


