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Τα παιδιά: 
Η χαρά και η ελπίδα του κόσμου 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Τα παιδιά είναι η χαρά και η ελπίδα του κόσμου. Ο ίδιος ο Χριστός, ακόμη και ως μικρό 
παιδί, δεν έπαψε να είναι ο Θεός και ο σωτήρας του κόσμου. Αυτός ήταν που είπε ότι 
η Βασιλεία του Θεού ανήκει στα παιδιά και σε όσους ανθρώπους παραμένουν σαν τα 
παιδιά. Όλα τα παιδιά του κόσμου αξίζουν αγάπη και σεβασμό. Και σήμερα υπάρχουν 
παιδιά που χρειάζονται προστασία και φροντίδα. Τα παιδιά έχουν δικαιώματα που 
όλοι είναι ανάγκη να τα γνωρίζουμε και, κυρίως, να τα εφαρμόζουμε στην πράξη.
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  Ι. Το κάθε παιδί είναι χαρά

  Τα χαρακτηριστικά των παιδιών 
(χαρά, ενέργεια, ενθουσιασμός, εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα)

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
Ταπαιδιάζωγραφίζουνστοντοίχο
δυοκαρδιέςκιένανήλιοστημέση.
Παίρνωφωςαπ’τονήλιο
καιφτιάχνωτηναγάπη
καιμουλεςπωςσ’αρέσει.

Ταπαιδιάτραγουδούνμεςστουςδρόμους
κιηφωνήτουςτονκόσμοαλλάζει.
Τασκοτάδιασκορπάνεκιημέραλουλουδίζει
σανανθόςστοπερβάζι.

Ένασύννεφοείν’ηκαρδιάμου
κιηζωήμουγιορτήσεπλατεία.
Σ’αγαπώκιοαπέραντοςκόσμοςπόσομοιάζει
μεμικρήπολιτεία.

Στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης, Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος

Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά
Αςδώσουμετονκόσμοσταπαιδιά
έστωκαιγιαμιαμέρα
αςτονδώσουμεναπαίξουν
σανέναπολύχρωμομπαλόνι
ναπαίξουντραγουδώντας
ανάμεσαστ’αστέρια
αςδώσουμετονκόσμοσταπαιδιά
σανένατεράστιομήλο,
σανψίχαολόζεστουψωμιού
ναχορτάσουνμιαμέρατουλάχιστον
αςδώσουμετονκόσμοσταπαιδιά
ναμάθειέστωκαιγιαμιαμέραοκόσμοςτηφιλία
ταπαιδιάθαπάρουναπ’ταχέριαμαςτονκόσμο
θαφυτέψουναθάναταδέντρα.

Ναζίμ Χικμέτ 
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Φεύγουμε στην εξοχή 

Στο μουράγιο ήτανε μαζεμένα τα παιδιά και μας περίμεναν. Ο Νόλης, ο Οδυσσέας και 
η μικρούλα Αυγή. Ξεφώνιζαν όλοι μαζί και, μόλις πατήσαμε το πόδι μας στη στεριά, 
βγάλανε κάτι σφυρίχτρες από καλάμι κι αρχίσανε να σφυρίζουν. Η θεία Δέσποινα, ο 
παππούς κι ο κυρ Αντώνης τραβήξανε μπροστά, με τα πράγματα, για τον Πύργο μας, 
και μεις ξοπίσω με τα παιδιά. Στον Πύργο μας περίμενε η Σταματίνα, που είχε έρθει 
μια μέρα πριν να καθαρίσει το σπίτι. Γρήγορα βγάλαμε τα πέδιλά μας. Η Μυρτώ μά-
λιστα έδωσε μια στο δικό της, που πήγε και στάθηκε πάνω σ’ ένα ράφι. […] Τρέξαμε 
κάτω στο αμπέλι του παππού, όπου μας περίμεναν τα παιδιά. Δεν μπορούσαμε να 
τρέξουμε, γιατί τις πρώτες μέρες, ώσπου να σκληρύνουν οι πατούσες, τα πόδια πο-
νούσαν από τις πέτρες και τ’ αγκάθια. Δε θέλαμε όμως να φοράμε παπούτσια, για 
να μοιάζουμε πιότερο με τα παιδιά από τα τσαρδάκια. […] Τα παιδιά, κάτω στ’ αμπέ-
λι, είχαν θρονιαστεί πάνω σε μια μεγάλη μυγδαλιά και μας περίμεναν. […] Αρχίσαμε 
τα χοροπηδήματα και τα κλαδιά της μυγδαλιάς ανεβοκατέβαιναν σαν κούνια. Αν μας 
έβλεπε κανείς, θα ξεχώριζε πως η Μυρτώ κι εγώ δεν είμαστε από τα τσαρδάκια. Τ’ 
άλλα παιδιά είχανε κιόλας μαυρίσει. Τα χέρια τους και τα πόδια τους ξάσπριζαν από 
την αρμύρα της θάλασσας. Τα κατάμαυρα μαλλιά της Άρτεμης, εκεί κοντά στις ρίζες, 
είχανε γίνει σχεδόν ξανθά από τους ήλιους. Σε λίγες, όμως, μέρες θα ’μασταν και μεις 
έτσι, σαν «μαυροτσούκαλα», που λέει κι ο παππούς, και θα μιλούσαμε όπως μιλάνε 
στο Λαμαγάρι.

                                        Άλκη Ζέη, ΤοΚαπλάνιτηςβιτρίνας

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Zητώ τη βοήθεια της οικογένειάς μου για να φτιάξω ένα μικρό 

φωτογραφικό άλμπουμ με τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής 
μου ως τώρα. Φέρνω το άλμπουμ στην τάξη και το μοιράζομαι με 
τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μου.

2.  Αναπαριστούμε θεατρικά ένα αγαπημένο παραμύθι με πρωταγωνιστές 
παιδιά στην τάξη.
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   Η παγκόσμια γλώσσα των παιδιών: 
Παιχνίδι, μουσική, τραγούδι, χορός, παραμύθια

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Αναζητούμε και βρίσκουμε ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά στην 

αρχαία εποχή, και ποια παιχνίδια έπαιζαν οι παππούδες μας.
2. Φτιάχνουμε κολάζ με φωτογραφίες παιδιών από όλο τον κόσμο. 
3.  Βρίσκουμε, ακούμε και τραγουδάμε γνωστά παιδικά τραγούδια 

από διάφορες χώρες.
4.  Ποια παιχνίδια παίζουν τα συνομήλικά μας παιδιά σε άλλες χώρες, π.χ. 

στα Βαλκάνια;
5. Ακούμε το μουσικό έργο του Ίγκορ Στραβίνσκι «Το πουλί της Φωτιάς». 
	 	 	Την πρώτη φορά, το ακούμε ήσυχα και αφήνουμε τη μουσική να μας  

απορροφήσει και να μας εμπνεύσει. 
	 	 Ο καθένας μας γράφει 10 λέξεις ή φράσεις πάνω σε αυτό που άκουσε.
	 	 	Ακούμε άλλη μια φορά τη μουσική και προσπαθούμε να προσθέσουμε 

άλλες 10 λέξεις ή φράσεις στην προηγούμενη λίστα μας.
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6.  Εκφράζουμε στην τάξη τις ιδέες μας για τη φράση «τα παιδιά είναι 
χαρά» και φτιάχνουμε στην τάξη μία σύνθεση με όργανα, χορό, 
παλαμάκια και κίνηση που αναπαριστούν αυτή τη φράση.

7. Μαθαίνουμε τραγούδια και χορούς από άλλες χώρες.
8.  Αφού δούμε προσεκτικά τους παρακάτω πίνακες, βρίσκουμε 

έναν τίτλο για κάθε έναν από αυτούς.
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  ΙΙ. Ο Ιησούς ως παιδί

    Ονοματοδοσία και περιτομή: Ο Ιησούς παίρνει όνομα 
και γίνεται «γιος του Νόμου» 

Η περιτομή του Ιησού
Όταν συμπληρώθηκαν οχτώ μέρες (από τη γέννησή του), έκαναν στο παιδί περιτομή 
και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προτού 
ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του.                                                    

Λκ 2, 21

   Υπαπαντή: Ο Συμεών αναγνωρίζει τον Χριστό ως Θεό 
και Σωτήρα του κόσμου 

Όταν ο Ιησούς έγινε σαράντα ημε-
ρών, η Μαρία και ο Ιωσήφ τον έφε-
ραν στα Ιεροσόλυμα, στον ναό, για 
να ευχαριστήσουν τον Θεό για το 
παιδί. Στον ναό, ζούσε από χρόνια 
πολλά, ένας ηλικιωμένος άνδρας. 
Τον έλεγαν Συμεών και ζούσε από 
μικρό παιδί με την προσδοκία του 
ερχομού του Μεσσία. Τα χρόνια 
περνούσαν κι η προσευχή του Συμε-
ών και η παράκλησή του ήταν ίδια 
πάντα! «Αξίωσέ με, Θεέ μου, να δω 
τον λυτρωτή των ανθρώπων!».

Όταν η Μαρία και ο Ιωσήφ 
ήρθαν με το παιδί, ο Συμεών το 
πήρε στην αγκαλιά του και είπε: 
«Τώρα, Κύριε, μπορώ να πεθάνω ει-
ρηνικά, γιατί πραγματοποίησες την 
υπόσχεσή σου. Ας πεθάνω, Κύριε, 
τώρα που αξιώθηκα να δω το Φως 
του κόσμου. Το είδα με τα ίδια μου 
τα μάτια: έστειλες τον Σωτήρα για 
όλους τους ανθρώπους!».                                                                                                   

Λκ 2, 22-35
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Παραδόσεις και έθιμα της γιορτής της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου)
Σε πολλά μέρη της Ελλάδας από τα πολύ παλιά χρόνια, αλλά και τώρα, ο λαός κάνει 
προβλέψεις σε σχέση με τον καιρό. Οι γεροντότεροι έλεγαν πως ό,τι καιρό κάνει την 
ημέρα της Υπαπαντής, ο ίδιος καιρός θα διαρκέσει για σαράντα μέρες. Σε πολλές πε-
ριοχές της Κρήτης οι άνθρωποι πίστευαν πως αν ο καιρός είναι καλός την ημέρα της 
Υπαπαντής, ο χειμώνας θα κρατήσει πολύ ακόμη. Στη Μακεδονία, την παραμονή των 
Χριστουγέννων οι νοικοκυραίοι έβαζαν στο τζάκι τους μια άσπρη πέτρα για να πε-
ράσει κατά πως έλεγαν η οικογένεια «άσπρη χρονιά». Τούτη την πέτρα, την άφηναν 
εκεί μέχρι της Υπαπαντής. Μετά την πήγαιναν στα χωράφια τους για να ξορκίσουν το 
χαλάζι. Η μέρα της Υπαπαντής, λοιπόν, ήταν σημαντική και σημαδιακή για τον καιρό 
που θα ακολουθούσε, άρα και για τη σοδειά των αγροτών. Γι’ αυτό και ο λαός έλεγε:

ΚαλοκαίριατηςΠαπαντής,
μαρτιάτικοςχειμώνας.
Παπαντούλαχιονισμένη

καιτ’αμπάριαγιομισμένα.
Παπαντήκαλοβρεμένη,
ηκοφίναγεμισμένη.

   Δωδεκάχρονος Ιησούς: «Στο σπίτι του πατέρα μου» 
Κάθε χρόνο, στη γιορτή του 
Πάσχα, ο Ιωσήφ και η Μαρία 
πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα. 
Η γιορτή αυτή θύμιζε στον 
ισραηλιτικό λαό την απε-
λευθέρωση των προγόνων 
τους από τη δουλεία στην 
Αίγυπτο. Όταν ο Ιησούς έγι-
νε δώδεκα χρονών, πήγε για 
πρώτη φορά στη Ιεροσόλυ-
μα μαζί με τους γονείς του 
για τη γιορτή του Πάσχα. 
Από τη Ναζαρέτ ήρθαν στα 
Ιεροσόλυμα και πολλοί γνωστοί και συγγενείς του Ιωσήφ και της Μαρίας. 

Όταν τέλειωσε η γιορτή και όλοι γύριζαν πίσω, ο Ιησούς έμεινε στην Ιερουσα-
λήμ. Ο Ιωσήφ και η Μαρία, όταν δεν τον είδαν, σκέφτηκαν: «Σίγουρα κάπου θα είναι 
με τους συγγενείς μας». Το βράδυ άρχισαν να τον γυρεύουν παντού. Επειδή δεν τον 
βρήκαν, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Ύστερα από τρεις μέρες τον 
βρήκαν στον ναό. Καθόταν ανάμεσα στους διδασκάλους του νόμου και τους άκουγε 
πώς μιλούσαν για τον Θεό. Τους έκανε ερωτήσεις και, όταν εκείνοι τον ρωτούσαν, 
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τους απαντούσε. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν έκπληκτοι με τη νοημοσύνη και τις 
απαντήσεις του. 

Μόλις τον είδε η μητέρα του, έτρεξε κοντά του και του είπε: «Παιδί μου, γιατί 
μας το έκανες αυτό; Ο πατέρας σου κι εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία!». Ο 
Ιησούς τους απάντησε: «Γιατί με αναζητούσατε; Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι 

στο σπίτι του Πατέρα μου;». 
Εκείνοι, όμως, δεν κατάλαβαν 
τα λόγια που τους είπε.

Ο Ιησούς γύρισε μαζί 
τους στη Ναζαρέτ και ζούσε 
κοντά τους με υπακοή. Η μητέ-
ρα του όμως διατηρούσε μέσα 
στην καρδιά της αυτά τα λόγια 
που της είπε ο Ιησούς στον ναό. 
Ο Ιησούς μεγάλωνε και προό-
δευε όλο και περισσότερο στη 
σοφία και στη χάρη που είχε 
από τον Θεό.

Λκ 2, 41-52

Ο Δωδεκαετής (απόσπασμα)
ΚάθετοΠάσχαπόρχεται,λουσμένοι,στολισμένοι,
κιοΙωσήφκιηΜαριάμαπ’τοβαθύπουρνό
κινάνσταΙεροσόλυμα,στηγητηναγιασμένη,
καιφέτοςπουν’οΙησούςδώδεκαπιαχρονώ…

ΚιηΠαναγιά,κιοΙωσήφ,κιοΙησούςαγάλι
τοδρόμοπαίρνουντουΝαού,μηβρουνένακελλί,
τηνύχτ’αυτήναγύρουνεγιαλίγοτοκεφάλι∙
μαείναιπιασμένατακελλιά,κιείναιγεμάτ’ηαυλή…

Σεκάποιανάκρηστρώνουντοφτωχικότουςσιάδι,
και,ταδισάκιαβάνονταςπροσκέφαλαψηλά,
μέσαστουμάγουαστρόφεγγουτομυστικόσκοτάδι
μ’όλωντωνάλλωνηαναπνοιάγαλήνιατουςκυλά…

Ωστόσο,ωςμέραςέκαμαναπ’ότανφύγανδρόμο
ηΠαναγιάκιοΙωσήφκιαλλάξανεστρατί
μέσ’απ’τιςάλλεςσυντροφιές,γυρίζουνεμετρόμο,
δεβλέπουνπίσωτοπαιδίμ’αυτούςναπερπατεί…
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Γρήγορααλλάζουνπάτημα∙ρωτάνεόποιονεβρούνε∙
Κανείςδενξέρειτίποταγιαν’απολογηθεί…
Τέλοςκαιπάλι,αμίλητοι,χωρίςν’αργοπορούνε,
κινάνσταΙεροσόλυμα,τιθα’χειεκείσταθεί…

Άγρυπνοιωςείναι,νηστικοί,χωρίςν’αλλάξουνβήμα,
στοΝαότουΚύριουφτάνουνετηντρίτητηβραδιά…
«Αλίμου!Πώςμαςέκαμες,παιδίμου,τέτοιοκρίμα,
καιστράγγισααπ’τηνέννοιαμου»,φωνάζειηΠαναγιά…

Κιεκείπουακέριαχαίρεται,
αιφνίδιααπόβαθιάτης
νιώθ’ηχλωμάδα
σ’όλατηςταμέλην’ανεβεί,
ηπροφητείατουΣυμεών
σαν’αντηχείστ’αυτιάτης:
«Κιεσέ,Μαρία,μεςστηνψυχή
ρομφαίαθασεδιαβεί!».
                                                               

Άγγελος Σικελιανός

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρατηρούμε προσεκτικά το χαρακτικό του Ρέμπραντ «O Ιησούς 
Δωδεκαετής επιστρέφει από τον Ναό» (σελ. 79): Τι βλέπουμε; Τι 
σκεφτόμαστε; Τι άλλο θα θέλαμε να μάθουμε για την ιστορία που 
απεικονίζει;

   ΙΙΙ. Όλα τα παιδιά αξίζουν αγάπη, σεβασμό 
και φροντίδα

   «Αν δεν γίνετε σαν τα  
παιδιά»

Οι μαθητές ήθελαν να ξέρουν ποιος είναι ανώ-
τερος. Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το 
έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε: «Σας 
βεβαιώνω πως, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, 
δε θα μπείτε στη βασιλεία του Θεού. Όποιος 
ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, 
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αυτός είναι ο ανώτερος. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται 
εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας απ’ αυτούς τους μικρούς που 
πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο γι’ αυτόν να πέσει στη θάλασσα».

Μτ 18, 1-6

  «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται  
σ’ εμένα»

Μια μέρα, εκεί που ο Ιησούς δίδασκε, του έφεραν με-
ρικά παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως μά-
λωσαν αυτούς που του τα έφεραν. Όταν το είδε αυτό ο 
Ιησούς, αγανάκτησε και τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά 
να έρχονται σ’ εμένα. Μην τα εμποδίζετε. Γιατί η βασι-
λεία του Θεού ανήκει στους ανθρώπους που είναι σαν κι 
αυτά. Σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη βασιλεία 
του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σ’ αυτήν». Και πήρε τα 
παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε βάζοντας τα 
χέρια του πάνω στο κεφάλι τους.

Μκ 10, 13-16

  Τα παιδιά του  
κόσμου σήμερα

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από προ-
στασία. Έχουν και δικαιώματα, 
που όλοι πρέπει να τα γνωρίζουν 
και να φροντίζουν να εφαρμόζο-
νται. Όμως, πολλά παιδιά αντί για 
αγάπη και φροντίδα γνωρίζουν 
την αδιαφορία, την εγκατάλειψη 

ή και την εκμετάλλευση. Επίσης, οι πόλεμοι, η φτώχεια, η προσφυγιά κάνουν τα παι-
διά να υποφέρουν. 

Στην Αφρική, στην Ασία και σε άλλα μέρη του κόσμου, υπάρχουν χιλιάδες παι-
διά που δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Πολλά παιδιά δεν έχουν σπίτι, φαγητό και νερό, 
γιατί στην πατρίδα τους γίνεται διαρκώς πόλεμος. Πολλά είναι κι εκείνα που οι μεγά-
λοι τα αναγκάζουν να δουλεύουν σε σκληρές και ακατάλληλες δουλειές. Είναι κι άλλα 
που πεθαίνουν, γιατί δεν έχουν φάρμακα ακόμη και για την πιο απλή παιδική ασθέ-
νεια. Ωστόσο, τα παιδιά έχουν ανάγκη από προστασία. Έχουν δικαιώματα που όλοι 
πρέπει να τα γνωρίζουν και να τα εφαρμόζουν.
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Η ευθύνη του πολιτισμένου κόσμου
Όταν και ένα μόνο παιδάκι πεθαίνει από την πείνα, τις στερήσεις και την έλλειψη πε-
ρίθαλψης, όταν και ένα μόνο παιδί πεθαίνει ψυχικά στο περιθώριο, σε φριχτές συνθή-
κες διαβίωσης και δουλειάς, τότε ο «ουρανοξύστης» του πολιτισμού μας σωριάζεται 
σε κομμάτια και θρύψαλα. Και δυστυχώς δεν είναι για ένα μόνο παιδί ο έτσι ή αλλιώς 
θάνατος, αλλά για εκατοντάδες εκατομμύρια αγγέλους –όχι βέβαια με ροζ μαγουλά-
κια αγγέλου.

Αντώνης Σαμαράκης

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Βγάζουμε μια φωτογραφία της τάξης μας στη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού και τη συγκρίνουμε με φωτογραφίες παιδιών που 
παίζουν από άλλες ηπείρους και τις έχουμε βρει στο διαδίκτυο. 
Κολλάμε όλες τις φωτογραφίες σε ένα μεγάλο χαρτόνι και  
συζητάμε όσα παρατηρούμε.

2.  Παρατηρούμε προσεκτικά την εικόνα «Ο Ιησούς ευλογεί ένα παιδί», 
μικρογραφία από το Ευαγγελιστάριο 11ου αι. της Ι.Μ. Διονυσίου. Σε 
ομάδες σκεφτόμαστε και συζητάμε:

	 	 	Τι μπορεί να αντιλαμβάνονται, να σκέφτονται ή να νιώθουν τα 
πρόσωπα που εικονίζονται;  

	 	 Τι θα μπορούσαν ίσως να γνωρίζουν ή να πιστεύουν; 
	 	 Τι είναι αυτό για το οποίο πιθανόν να νοιάζονται και τι να φροντίζουν; 

Η παιδική εργασία στον κόσμο. Οι αριθμοί της ντροπής
	 Οι περιοχές του κόσμου, όπου εντοπίζεται έντονα το πρόβλημα της παιδικής ερ-

γασίας, είναι: Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Μέση Ανατολή.
	 Και στην Ευρώπη συναντάμε το 

πρόβλημα της παιδικής εργασί-
ας. Στη Γερμανία, αν και η νομο-
θεσία απαγορεύει την παιδική 
εργασία, 600.000 παιδιά εργά-
ζονται. Στη Μεγάλη Βρετανία, 
στις εργατικές λαϊκές συνοικίες 
του Νότιου Λονδίνου περίπου το 
40% των παιδιών εργάζονται.

	 Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο 22 
χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από 
αιτίες που σχετίζονται με την ερ-
γασία.
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Η ελληνική πραγματικότητα
Αντίθετα από ό,τι θα νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των παιδιών που δεν πάνε στο 
σχολείο και εργάζονται δεν είναι άγνωστο και στην Ελλάδα. Βασικά δικαιώματα του 
παιδιού, όπως το δικαίωμα στη μόρφωση και το παιχνίδι, παραβιάζονται. Κάποια παι-
διά δουλεύουν σε θορυβώδη και επικίνδυνα εργοστάσια, κάποια άλλα στα χωράφια 
από την αυγή ως το σούρουπο. Κάποια,  μάλιστα, τραυματίζονται σοβαρά ή πεθαί-
νουν εξ αιτίας της εργασίας. 

 Τα δικαιώματα του παιδιού (Unicef 1989)
	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποια είναι, πού ζουν, τι κά-

νουν οι γονείς τους, τι γλώσσα μιλάνε, ποια είναι η θρησκεία τους, αν είναι αγό-
ρια ή κορίτσια, ποιες είναι οι παραδόσεις τους, αν έχουν κάποια αναπηρία, αν 
είναι πλούσια ή φτωχά. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται άδικα για 
κανένα λόγο.

	 Όλοι οι ενήλικες πρέπει να κάνουν αυτό που είναι καλύτερο για τα παιδιά. Όταν 
οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις, πρέπει να σκέφτονται τι συνέπειες θα έχουν 
αυτές τους οι αποφάσεις για τα παιδιά.

	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ένα όνομα και αυτό πρέπει να αναγνω-
ρίζεται επίσημα από το κράτος. 

	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εθνικότητα (να ανήκουν σε μια χώρα).
	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε τη γνώμη τους και οι μεγάλοι να την 

ακούν και να την παίρνουν σοβαρά.
	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ανακα-

λύπτουν πράγματα και να μοιράζονται τις 
σκέψεις τους με άλλους, μιλώντας, ζωγρα-
φίζοντας, γράφοντας ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο εκτός και αν αυτός βλάπτει ή 
προσβάλλει άλλους ανθρώπους. 

	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να διαλέ-
γουν τους φίλους τους και να συμμετέχουν 
ή να φτιάχνουν ομάδες, φτάνει αυτό να 
μην βλάπτει άλλους.

	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην καλύ-
τερη δυνατή φροντίδα για την υγεία τους, 
καθαρό νερό να πιούν, θρεπτικό φαγητό, 
ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον και 
τις πληροφορίες που θα τα βοηθήσουν να 
μείνουν υγιή.

	 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι 
και στην ξεκούραση.
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Αναφυλλητό
Ταπαιδιάθέλουνπαπούτσια
ταπαιδιάθέλουνψωμί
θέλουνεκαιφάρμακα
δούλεψεκαισυ.

Γέλακλαίγεκιόλολέγε
τοπαιδί:ζωή.
Τίποτ’άλλο,Ζωή.
Ζύμωνεστησκάφη
πρώτοσουζυμάρι,πρώτοσουψωμί
ένακαλυβάκιμιαμικρούλααυλή
γιατοπαιδί.

Ζύμωνετοχώμαμετοδάκρυδάκρυ
φτιάξεέναχωμάτινοπουλί
ναπετάειτηνύχτακαινακελαηδεί
γιατοπαιδί.

Τούτηείναιηζωήμας
τούτοτομεγάλο,τίποτ’άλλο
γέλακλάψε,πεςό,τιθες
Τοπαιδίζωή:ζωήτίποτ’άλλο!
                                                           Γιάννης Ρίτσος

Τα παιδιά του κόσμου
Παναγιάμου,Παναγίτσα,
ΠουέχειςτοΧριστόαγκαλίτσα
Πάρεστηχρυσήποδιάσου
ταπαιδιάτηςγηςκοντάσου
άσπρα,κίτρινα,μαυράκια
όλατουΧριστούαδελφάκια
δίπλαστοΧριστόναταέχεις
ναμπορείςναταπροσέχεις.  

Θέτη Χορτιάτη

Ο Παλιάτσος 
Έναςπαλιάτσοςείμαιεγώκαλήσαςμέρα
Ξέρωνακλαίω,ναγελάω,ναπονώ
ξέρωναλέωτηναλήθειαπέραωςπέρα
γι’αυτόμπορώνασαςτοπω...
Τραγούδιλέωδυνατά
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ν’ακούσουνόλαταπαιδιά
ν’ακούσειηπολιτεία
κιαπ’τοτραγούδιμουαυτό
παλιάτσοιάλλοιεκατόναβγουνστηνκοινωνία

Κιέτσιόλοιμαζίκιαντάμα
νατραγουδάμεταδίκιατηςζωής
νατραγουδάςκιεσύαπ’τηνπλατεία
ναμάθειςφίλεμουσωστάναζεις

Τραγούδιλέωδυνατά
ν’ακούσουνόλαταπαιδιά
ν’ακούσειηπολιτεία
κιαπ’τοτραγούδιμουαυτό
παλιάτσοιάλλοιεκατόναβγουνστηνκοινωνία



Έναςπαλιάτσοςείμαιεγώ
καλήσαςμέρα...

                               Μέλπω Ζαρόκωστα

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Φτιάχνουμε ιστορίες: Βρίσκουμε από το διαδίκτυο φωτογραφίες 

παιδιών (προσφυγόπουλα, παιδιά Τρίτου κόσμου, εργαζόμενα 
παιδιά κ.ά.) και στη συνέχεια επινοούμε και παρουσιάζουμε 
ιστορίες για την κάθε μία από αυτές.

2.  Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες. Η μια καταγράφει τα δικαιώματα 
των παιδιών και η άλλη σκέπτεται αν τα παιδιά έχουν και κάποιες 
υποχρεώσεις. Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές; Στη συνέχεια 
εικονογραφούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε κάρτες και  
φτιάχνουμε το δικό μας επιτραπέζιο παιχνίδι. 

3.  Σκεφτόμαστε ο καθένας και η καθεμία: «Πόσο τηρούνται τα Δικαιώματα 
του Παιδιού για τα παιδιά της χώρας μας;». Συζητάμε τις σκέψεις μας σε 
δυάδες και μετά όλοι μαζί στην τάξη.

4.  Συζητάμε σε ομάδες για ένα παιδικό δικαίωμα από όσα μάθαμε.  Κατόπιν, 
το παρουσιάζουμε στην τάξη με παντομίμα. 
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