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Στεφανία Στρατουδάκη 

Ισμήνη Καραβασίλη 
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Μζρεσ δίχωσ χρόνο 

 

Κακϊσ μζνουμ’ εμείσ μόνοι 

του ςπιτιοφ τθ μοναξιά 

 Βαρετι θ μζρα όλθ 

Δίχωσ γζλιο και χαρά 

 

 Οι παλιζσ οι αναμνιςεισ  

 Με ταξίδια φτερωτά 

Μ’ εκδρομζσ και παραμφκια  

Ευτυχιςμζνα τα παιδιά  

 

Δίχωσ μζτρα και «ρυκμίςεισ» 

Μάςκεσ κι αντιςθπτικά 

Μεσ τα ςπίτια μασ κλειςμζνοι 

 Γι’ άλλθ μια χρονιά 

 

Κφριε..Κυρία… με ακοφτε; 

Κόλλθςε το ςφςτθμα ξανά 

Κόπθκε θ ςυηιτθςθ ςτθ μζςθ  

Δϊςτε μου πζντε λεπτά 

 

ΜΑΡΙΑ-ΙΝΕ ΒΑΜΒΟΤΚΟΤ, ΗΩΘ ΛΕΚΚΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΙΑΝΝΑ ΣΑΤΡΙΔΘ, Σ2 
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ΤΠΑΡΥΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Ε ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

 

Δϊςε μου νερό 

που να’ ναι κακαρό 

να πιω να ξεδιψάςω 

τον πόνο να ξεχάςω 

 

Άςε με να μπω 

ςτο δικό ςου ςπιτικό 

να κάτςω ςτθ φωτιά 

να νιϊςω ηεςταςιά 

 

Δϊςε μου βιβλία 

να μάκω τθν ουςία 

και μθ μ’ αφινεισ μόνο 

ςτον δφςκολο το δρόμο 

 

Άςε με να παίξω  

να φάω, να δω 

τον ζξω κόςμο άςε με  

για λίγο να χαρϊ 

 

Άςε με να φανταςτϊ  

ζναν κόςμο ονειρικό   

που κα μπορϊ να ηω 

χωρίσ να φοβθκϊ 
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Μα πάνω απ’ όλα  

άςε με να μπω μες’ τθν καρδιά ςου 

και ηζςτανε τον κόςμο μου 

με τα γλυκά φιλιά ςου  

Μαρία – Μυρτϊ Κοροφ, Σ1 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ 

 

Ζνα μόνο πράγμα ηθτάμε, 

τα δικαιϊματα μασ, 

να μθν καταπατάνε. 

 

το παιχνίδι ζχω δικαίωμα, 

για να περνάω υπζροχα, 

Μα και ςτο ςχολείο να πθγαίνω,  

γράμματα να μακαίνω. 

 

Φαγθτό και νερό κα χρειαςτϊ, 

για να μεγαλϊςω και να αναπτυχκϊ, 

και ακόμθ κι αν δείχνω δυνατι  

νοςθλεία μπορεί να χρειαςτεί. 

 

Δικαίωμα ςτθν ειρινθ ζχω και εγϊ 

με ελευκερία κζλω να ηω. 

Σα δικαιϊματα είναι ςθμαντικά, 

και για κάποιο λόγο υπάρχουνε κι αυτά. 

 

 Μάγκου τζλλα , Σ1 
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To μόνο που κζλω… 

 

Σο μόνο που κζλω είναι ν’ ακουςτϊ 

Αδικία ξανά να μθν υποςτϊ 

Θα με βοθκιςεισ κι εςφ  

τα όνειρά μου να γίνουν ςε μια ςτιγμι. 

 

Πόδι πατϊ δυνατό και τολμθρό 

Με τα δικαιϊματά μου κζλω να ηω 

Με πίςτθ μζςα ςτθν καρδιά μου  

Καταπατϊ αυτοφσ που κοροϊδεφουν τα όνειρά μου. 

 

αν χαρταετόσ πετϊ από εξυπνάδα και μυαλό 

Όλα τα παιδιά κα βοθκιςω εγϊ 

Γράφοντασ αυτό το ποίθμα ς’ ζνα χαρτί  

τθν καρδιά μου κ’ ανοίξω ςε κάκε παιδικι ψυχι. 

 

Όλα τα παιδιά ζχουν δικαιϊματα το ίδιο κι εγϊ 

Νερό και φαγθτό χρειάηομαι για ν’ αναπτυχκϊ 

Όπωσ εςφ, εγϊ και όλα τα παιδιά 

με μια ευχι ελευκερίασ από καρδιά. 

Ελευκερία Ηυματίκα, τ 1 
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Σα δικαιϊματα του παιδιοφ 

Ασ κλείςουμε τισ οκόνεσ 

Δεν πάει άλλο παιδιά 

Ασ αφιςουμε τισ οκόνεσ μόνεσ 

Κι ασ παλζψουμε για τα δικαιϊματα για τα παιδιά 

 

τεφανία τρατουδάκθ, Σ1 
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Θ ΕΤΣΤΧΙΑ ΕΝΟ ΠΑΙΔΙΟΤ  

 

Θζλω να τρζχω, να παίηω, να γελϊ 

κι ασ είμαι μόνο δϊδεκα χρονϊ. 

 

Όλα τα παιδιά  

ςα μια μεγάλθ αγκαλιά! 

 

Ζχω δικαίωμα για ελευκεριά. 

Ζχω δικαίωμα για μια οικογζνεια . 

 

Χωρίσ πόλεμο  και βία . 

Χωρίσ φάρμακα  και δυςτυχία . 

 

Θζλω ροφχα να ’χω  κακαρά  

και μια πρωινι αγκάλθ απ’ τθ μαμά. 

 

 

Ιςμινθ –Μαρία Καραβαςίλθ, Σ1 

 

 

 

 

 


