
 
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

 

 

Ποιήματα Ε’ Τάξης 

Φίλιππος Σπανέλλης 

Νικολέττα Κόκκαλη 

Ραφαέλα Αναστασίου & Φωτεινή Ρακάμ 

Άρτεμις Τζυχέρι 

Ρασίντ Χάμνα (Ε2) και Χασναάτ (ΣΤ2) 

Γιώργος Τράνταλης 

Έρρικα Σαμπατάκου 

Άρης Χατζηνικολάου 

 



 
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Σα δικαιϊματα των παιδιϊν τθσ γθσ 

Ποτζ μθν τα καταπατείσ 

Προςτάτεψζ τα όςο μπορείσ. 

 

Ηθτάω υγεία και παιδεία 

τζγθ, ψωμί και ελευκερία 

Παιχνίδι, χαρά και δθμιουργία 

Ειρινθ και δθμοκρατία. 

 

Παιδί ποτζ να μθν γνωρίςει 

Πόλεμο, φόβο και αδικία 

Για κάκε παιδί μια ευκαιρία 

Με ιςότθτα και ιςονομία. 

 

Σα δικαιϊματα των παιδιϊν τθσ γθσ 

Με αγϊνα κα τα διατθρείσ 

Προςτάτεψζ τα όςο μπορείσ. 

 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΕΛΛΘ, Ε2 
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ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Ζνα παιδί πρζπει να γελά, να διαςκεδάηει, 

Ζνα παιδί ποτζ δεν πρζπει να πεινά, 

Σα παιδιά είναι θ θλιαχτίδα του μζλλοντοσ, 

Σα παιδιά είναι θ ηωι 

 

Όταν ζνα παιδί γελά 

Ζνα άςτρο ανάβει ςτον ουρανό 

Όταν ζνα παιδί πεινά 

Ο ουρανόσ ματϊνει 

Όταν ζνα παιδί δουλεφει, 

Θ ψυχι του κα μείνει κλιμζνθ για πάντα 

 

Αν τα δικαιϊματα των παιδιϊν δεν καταπατιόνταν, 

Ο κόςμοσ κα ιταν χαροφμενοσ και γεμάτοσ αγάπθ, 

Αν δεν υπιρχαν εκείνοι, 

Που ματϊνουν τισ καρδιζσ των παιδιϊν, 

Οι δρόμοι κα ιταν γεμάτοι γζλια και παιχνίδι 

 

Αλλά αυτά πείτε τα αλλοφ, 

Εδϊ δεν πρζπει να φοβόμαςτε το παρελκόν, 

Αλλά να παλεφουμε για το μζλλον, 

Σα παιδιά είναι θ φλόγα 
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Και κα φωνάξουν, κα παλζψουν, 

Σα παιδιά κα ξεςθκϊςουν τον κόςμο, 

Ο κόςμοσ να μθν είναι γεμάτοσ κλάμα αλλά γζλιο 

Σα παιδιά είναι το μζλλον, 

Και τα παιδιά πρζπει να είναι ευτυχιςμζνα. 

 

ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΚΟΚΚΑΛΘ, Ε1 
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Όλοι για τα δικαιϊματα 

Παιδιά δίχωσ αγάπθ, 

δίχωσ ςτζγθ, 

δίχωσ τροφι, 

πϊσ να ηιςουν χωρίσ ηωι. 

 

Σα παιδιά παρακαλοφνε, 

δικαιϊματα να βροφνε, 

και να μθν τα ςτερθκοφνε, 

οφτε να τα καταπατοφνε. 

 

Μικρά παιδιά δουλεφουν, 

Μα χριματα δεν παίρνουν. 

Σα παιδιά πρζπει να ςυμμετζχουν, 

ς’ όποια δραςτθριότθτα κζλουν. 

 

Σα παιδιά τα προςτατεφουμε, τ’ αγαπάμε, 

και ποτζ δεν τα χτυπάμε, 

ασ ενωκοφμε όλοι μαηί, 

να μθν υποφζρει κανζνα παιδί. 

 

ΡΑΦΑΕΛΑ  ΑΝΑΣΑΙΟΤ +  ΦΩΣΕΙΝΘ  ΡΑΚΑΜ, Ε2 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!! 

 

Όλα τα παιδιά του κόςμου κζλουν φροντίδα . 

Φροντίδα δεν εννοϊ μόνο ςτζγθ, νερό, φαγθτό 

που είναι και αυτά ςθμαντικό, 

αλλά αγάπθ, ελευκερία και αλθκινι προςταςία. 

 

Σο παιδί ζχει ελπίδεσ αν το βοθκιςουμε, 

αν όλοι αποδεχτοφμε τα δικαιϊματα των παιδιϊν, 

κα δοφμε ότι ςτο μζλλον τα παιδιά 

κα είναι ζνδυμα αγάπθσ και ςυμπόνιασ . 

 

ΑΡΣΕΜΙ ΣΗΤΧΕΡΙ, Ε2 
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ΧΩΡΙ ΛΟΓΟ 

Ζνα παιδί ζχει δικαίωμα να ηει και να τρϊει. 

Ζνα παιδί πρζπει να ζχει φαΐ και να πάει ςχολείο. 

Οι γονείσ δεν ζχουν δικαίωμα να το χτυπάνε χωρίσ λόγο  

και δεν πρζπει να το βάηουνε να κάνει κάτι χωρίσ λόγο 

 και δεν πρζπει να το βγάηουνε απ' το ςπίτι  

ι αλλιϊσ να το κλειδϊνουν ςτο δωμάτιό του για ζναν αιϊνα. 

Σα παιδιά πρζπει να ζχουν δικαίωμα. 

Ζνα παιδί= υγεία=ςχολείο=τροφι! 

 

Ραςίντ Χάμνα (Ε2) και Χαςναάτ (Σ2) 
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ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΗΩΘ 

 

Σα παιδιά είναι θ ηωι και κζλουν 

Αγάπθ και ςτοργι. 

Λάκθ μεγάλων πλθρϊνουν τα παιδιά 

Και τϊρα και παλιά. 

 

τα μάτια να τα κοιτάσ 

Και γι’ αγάπθ να τουσ μιλάσ. 

Σων παιδιϊν τα όνειρα όλοι να φροντίηουν 

Κι οι ελπίδεσ τουσ χαμόγελα παντοφ ςκορπίηουν. 

 

Με αγάπθ και φροντίδα 

ςεβαςμό και προςταςία 

δικαίωμα επιηθτοφν 

ςτον κόςμο αυτό να πορευτοφν!!! 

 

ΣΡΑΝΣΑΛΘ ΓΙΩΡΓΟ, Ε2 
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ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Πάνω πάνω θ ηωι 

Σο παιχνίδι ακολουκεί 

Και πιο δίπλα θ φροντίδα 

αν του ιλιου θλιαχτίδα 

 

Toπαιδί κζλει ςτοργι  

Μια αγκαλιά ηεςτι 

Χζρια να το προςτατεφουν  

Πάντοτε να το χαϊδεφουν 

 

Πάνω πάνω θ ηωι 

Σο παιχνίδι ακολουκεί 

Και πιο δίπλα θ φροντίδα 

αν του ιλιου θλιαχτίδα 

 

Κανζνα νθςτικό παιδί 

Χωρίσ ςτζγθ και τροφι 

το ςχολείο με παρζα 

Σα παιδιά περνοφν ωραία 

                                                         Ζρρικα αμπατάκου, Ε1 
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Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΘΔΘΩΝ 

 

Ζωή, ζηέγε, δηαηροθή 

ζεκαληηθά γηα ηο παηδί 

τωρίς ασηά δωή θαθή 

κε ζηελατώρηα ποιιή. 

 

Ούηε βία, ούηε εθκεηάιιεσζε 

κ’ ασηά κόλο θαθό κπορεί λα ζσκβεί 

προζηαζία ζηο παηδί 

είλαη ό,ηη επηζσκεί. 

 

Τα παηδηά λα κε δοσιεύοσλ 

ζηο ζτοιείο λα πεγαίλοσλ 

λα καζαίλοσλ αρηζκεηηθή 

αλάγλωζε θαη αληηγραθή. 

 

Παητλίδη ζηε δωή ηωλ παηδηώλ 

ταρά ηούς προθαιεί, λαη! 

Τα παηδηά κπορούλ λα ζθέθηοληαη ό,ηη ζέιοσλ 

θαη λα έτοσλ ειεσζερία γλώκες, λαη! 

 

Σε οκάδες ηα παηδηά λα ζσκκεηέτοσλ 

θαη λα περλάλε θαιά. 

Εζείς γολείς λα κελ θρύβεηε πράγκαηα 

ποσ είλαη αλαγθαία γηα ηα παηδηά. 

 

Ασηά ηα δηθαηώκαηα έτοσλ ηα παηδηά. 

Μελ κας ηα παίρλεηε 

αιιηώς ζα δούκε πηο δύζθοια 

κε δάθρσα ποιιά! 

Άρες Χαηδεληθοιάοσ, Ε2 

 

 


