
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ 

ΡΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  Δϋ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

 

Σϋ αγαπϊ, ςϋ εκτιμϊ 

Δε ςε χτυπϊ ςε ςυγχωρϊ 

ΟΧΙ bullying είναι κακό. 

…………………… 

Δεν γρατηουνίηουμε 

Δεν χτυπάμε 

Μόνο για να ηωγραφίηουμε. 

……………. 

6τα χζρια δεν είναι για να χτυπάνε 

Είναι για νϋ αγαπάνε 

Τα χζρια είναι για να αγκαλιάηουν 

Τα χζρια είναι για χαιρετάνε. 

……………. 

Τα χζρια είναι για να παίηουν 

Τα χζρια είναι για να κρατάνε 

Τα χζρια δεν είναι για να χτυπάμε 

Τα χζρια δεν είναι για να ςπρϊχνουν 

………………. 

Με τα χζρια κάνεισ γράμματα και του κεοφ τα πράγματα 

Να ηωγραφίηεισ, να ςυγυρίηεισ αλλά όχι να ηορίηεισ. 

……………… 

Τα χζρια δεν είναι να χτυποφν, μονάχα να χαϊδολογοφν 

Τα χζρια είναι ο τρόποσ που πραγματοποιοφν τισ εμπνεφςεισ. 

……………………….. 



Τα χζρια δεν είναι για να δζρνουν 

Τα χζρια είναι για να παίηεισ και να χαιρετάσ 

Αλλά όχι για να βαράσ 

Μπορείσ να κάνεισ πολλά. 

……………… 

Τα χζρια δεν είναι για να δζρνουν 

Τα χζρια δεν είναι για να δζρνουν οφτε για να αρπάηουν, οφτε για να παίρνουν  

Τα χζρια είναι για να χαιρετοφν 

Και ςτισ παραςτάςεισ να χειροκροτοφν. 

 

 

 

ΟΧΙ ΛΕΜΕ  

Στθν αποτυχία, ςτο μίςοσ, ςτον  κυμό, ςτθν πικρία, ςτθν κακία, ςτθ λφπθ, ςτθ βία, ςτα 

ψζματα, ςτον φόβο, ςτθν τιμωρία, ςτον πόλεμο, ςτθν αδιαφορία, ςτισ κακζσ λζξεισ, ςτο 

ξφλο. 

ΛΕΜΕ ΝΑΙ 

Στθν αγάπθ, ςτισ αγκαλιζσ, ςτισ καλζσ λζξεισ, ςτθ βοικεια, ςτθν ελπίδα, ςτο φιλί, ςτθν 

εμπιςτοςφνθ, ςτθν φροντίδα, ςτθν προςπάκεια, ςτθν ειρινθ, ςτθν αλικεια, ςτθν επιτυχία, 

ςτο παιχνίδι, ςτο ςχολείο. 

 

ΤΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔϋΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

ΤΑ ΛΟΓΑΚΙΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ 

 

Γιοφπι για για γιοφπι-γιοφπι για 

Μου αρζςουν τα λογάκια τα γλυκά. 

Πχι λόγια που πλθγϊνουν 

Πχι λόγια που κυμϊνουν 

Μόνο λόγια που γλυκαίνουν τθν καρδιά. 



 

Γιοφπι για για γιοφπι-γιοφπι για 

Δεν τα κζλω τα λογάκια τα πικρά, 

Ναι ςτα λόγια που ςτθρίηουν, 

Ναι ςτα λόγια που βοθκάνε, 

Ναι ςτα λόγια που μασ δίνουνε χαρά. 

 

Γιοφπι για για γιοφπι-γιοφπι για 

Τα ωραία τα λογάκια τα γλυκά 

Μία λζξθ κα βοθκιςει 

Τθ φιλιά να ανκίςει 

Ρεσ ςυγγνϊμθ και κα νιϊςεισ πιο καλά. 

 


