
 
        

                                                                  

  Άσπροι, μαύροι, φίλοι, εχθροί, άνθρωποι είμαστε όλοι  

                                                                              

   δεν πειράζει που διαφέρουμε. . 

                                                                  

  Αν ήμασταν όλοι ίδιοι, δε θα μας άρεσε       

                                                                   

  είναι ωραία που είμαστε διαφορετικοί     

                                                         

  Δεν κοροϊδεύουμε, δε μισούμε,  

                                      

   Μονάχα αγαπάμε, φροντίζουμε... 

                                                                             

  Είμαστε περήφανοι    

                                                                    

  για αυτό που είμαστε. 

     Ήλια  

Ι 

 

Χοντροί, ψηλοί και αδύνατοι, όλοι είμαστε ίσοι  

και το λέω από εμπειρία, μιας και το έχω ζήσει. 

 

Σε όλο τον κόσμο να υπάρχει ισότητα, γαλήνη και ειρήνη 

 ενώ στη Σύρο ήδη έχει γίνει.   

                                                                                 Σεσίλια 

 

 

 

 

 

 

Η αγάπη στη Γη 
 
Κι αν όλοι μας διαφέρουμε 
ας είμαστε ενωμένοι 
Την αγάπη την προσφέρουμε 
για να είμαστε ευτυχισμένοι 
 
Ψηλός, κοντός, λεπτός ή παχουλός 
ξανθός, μελαχρινός, θαρραλέος ή ντροπαλός....  
Τι σημασία έχουν αυτά  
όταν αγάπη έχω στην καρδιά 
 
Ελάτε να αγκαλιάσουμε                                                                          
                         
της Γης μας όλα τα παιδιά 
κι έτσι να φωτίσουμε 
όλο το σύμπαν και πιο μακριά 

                               Στεφανία 
 

 

Είμαστε λυπημένοι ή γελαστοί 

είμαστε άγριοι ή φιλικοί 

είμαστε γνωστοί ή ξένοι 

είμαστε ανάπηροι ή αρτιμελής; 

Όλοι ξέρουμε ότι  

όλοι είμαστε ίσοι, με ίσα δικαιώματα. 

                                         Ιωσήφ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Είτε Ιαπωνέζος είναι είτε Ευρωπαίος, 

κανείς δεν πρέπει να πληρώσει κι άλλο χρέος. 

Η ευχή που θα ευχηθώ θέλω να γίνει, 

πριν την επόμενη σελήνη! 

 

Πόλεμοι, τσακωμοί σταματήστε όλοι, 

γιατί δεν πάτε και στο περιβόλι; 

Να χορέψετε και να περάσετε μια χαρά, 

μα θέλω στον τόπο μας να υπάρχουν κι άλλα καλά! 

 

Λευκός, μαύρος, κοντός και χοντρός, 

άνθρωπος είναι κι ο λεπτός. 

Ανάπηροι που 'χουν δυσκολία, 

ενώ εμείς πάμε στην παραλία! 

 

Άδικο είναι αν το καλοσκεφτείτε, 

φαντάζεστε να ήσασταν τυφλοί απ' όταν γεννηθείτε; 

Αφού έχετε όλοι ωραία ονόματα, 

θα πρέπει να έχετε όλοι και ίσα δικαιώματα! 

   Ορέστης 

    

 

 

 

       Δικαίωμα έχουν όλοι στη ζωή 

                    είτε είναι μαύροι είτε είναι λευκοί. 

                    Μπορούν όλοι να ονειρεύονται 

                    χωρίς να κοροϊδεύονται. 

                    Αγκαλιαζόμαστε όλοι μαζί 

                    για μια καλύτερη ζωή 

                                                       Ισίδωρος   
 
 
 
 
 
 

Κόκκινοι, μαύροι                                                             

κίτρινοι, λευκοί                                                                

κοινωνικοί, μοναχικοί                                                      

νησιώτες, στεριανοί                                                        

όλοι είμαστε ίσοι                                                            

το ξέρεις κι εσύ                                                               

                      Δήμητρα  

 
 

Αν είσαι ανάπηρος ή όχι              
άσπρος ή μαύρος 
χοντρός ή λεπτός        
όμορφος ή άσχημος       
είσαι ξεχωριστός, είσαι όμοιος 
είσαι άνθρωπος. 
Θέλεις να ζεις... 
 
               Μαρία 


