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ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ
ΖΩΗ

https://youtu.be/tLTtxr
zAxEU

[
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ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΙΔΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

https://youtu.be/F9b6qmlv4
Kc

Όλοι έχουμε δικαίωμα να μην
αποκαλύπτονται μυστικά της
ιδιωτικής μας ζωής αν δεν το
θέλουμε οι ίδιοι

Παρόλο που τα παιδιά ήθελα να χλευάσουν το
μυστικό του κοριτσιού, το αγόρι το σεβάστηκε, του
έδωσε το χαρτί χωρίς να το δει και να την κάνει να
αισθανθεί άσχημα. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε
όχι μόνο τη δική μας ιδιωτκή ζωή αλλά και των
άλλων (Χρυσοπηγή Ρ.)

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κρατά
κάποια πράγματα για τον εαυτό του

Κανείς δεν μορεί να παραβιάσει
την ιδιωτική μας ζωή χωρίς την
θέλησή μας (Σαββίνα Σδ).

Αν δεν θέλω να πω κάτι στον άλλο δεν
πρέπει να με αναγκάσει με το ζόρι (Μαρία
Χ.)

Μας δείχνει το βίντεο πως η
αδιακισία είναι ένα πολύ κακό
συνήθειο που τις περισσότερες
φορές φέρνει σε δύσκολη θέση τους
ανθρώπους που την υπομένουν

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
https://youtu.be/gQ00RNlzN3c

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
https://youtu.be/NWJnzEHPj9Q

Όλοι έχουν δικαίωμα να
παίξουν. Πέρα από τη
διασκέδαση φτιάχνει
ομαδικότητα και δίνει ενέργεια

Όλοι έχουν δικαίωμμα να ζήσουν μια
παιδική ηλικία, να παίζουν, να
διασκεδάζουν, να μαθαίνουν κλπ
(Βιολέτα Π.)

Το παιχνίδι μας δίνει ενέργεια και ξεχνιόμαστε
από την καθημερινότητα (Νομική Τσ)

ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
https://youtu.be/5wPJ2yGhm4U

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ
https://youtu.be/A_a95Xge3hw

Όλοι έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε
την αγάπη του έρωτα και της οικογενείας
μας
Όλοι έχουν δικαίωμα να κάνουν οικογένεια ασχέτως
αν γνωρίζονται στη δουλειά, στο σχολείο ή αν
γνωρίζονται προγραμματισμένα ή αυθόρμητα. Η
αγάπη είναι δώρο στους ανθρώπους και πρέπει να το
απολαμβάνουν με σεβασμό και εμπιστοσύνη.
Χρυσοπηγή Ρ.

Όλοι έχουν δικαίωμα να κάνουν ερωτικές γνωριμίες σε
οποιοδήποτε χώρο βρουν το ταίρι τους. Όλοι έχουν το
δικαίωμα της θαλπωρής της οικογένειας και της
φροντίδας που απορρέει από τις προσωπικές και
συγγενικές σχέσεις (Ξανθίππη Κ.).

Κάθε άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει
όποιον θέλει χωρίς να τον ξεχωρίζουν
κατώτερο ή ανώτερο ανάλογα με την
φυλή, θρησκεία, γλώσσα κλπ. (Νικόλας
Ν.)

Τα συναισθήματά μας δεν μπορούν να
ελεγχθούν. Δηλαδή ο κάθε άνθωπος
ερωτεύεται ό,τι τον προσελκύει. Είτε
ατό είναι η εμφάνιση σε έναν άνθρωπο,
είτε ο χαρακτήρας του. (Ξανθίππη Κ.)

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

https://youtu.be/TJFJMk3wn6s

Δεν υπάρει λόγος να χρησιμοποιούμε
την βία. Καλύτερα να λύνονται οι
παρεξηγήσεις συζητώντας

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να χειροδικεί
εναντίον άλλου ανθρώπου και κυρίως σε
παιδιά. Είναι έγκλημα (Σαββίνα Σδ..)

Οι άνθρωποι δεν είναι πόρτες
για να τους χτυπάμε (Μαρία Π.)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ
ΤΟΠΟ
https://youtu.be/Vhk5r38xa_
M

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
https://youtu.be/9l9NTKEaJJI

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΙ
https://youtu.be/maE9-q3ahL0

Ανεξαρτήτως χρώματος όλοι είμαστε
ίσοι ως άνθρωποιι (Αγγελική Π)

Παρόλο που οι άνθρωποι μεταξύ
μας είμαστε διαφορετικοί καί

εξωτερικα και εσωτερικά έχουμε
όλοι τα ίδια δικαιώματα στη ζωή

μας. (Ξανθίππη Κ.)

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα
χωρίς εξαιρέσεις (Μαρία Π.)

Όλοι αν και ξεχωριστοί είμαστε ίσοι. Δεν έχει
σχέση η θρησκεία ή η γλώσσα. Όλα είναι

παιδιά που έχουν τα ΄διια δικαιώματα
(Αναστασία Τσ.)

 ΟΧΙ ΣΚΛΑΒΙΑ https://youtu.be/uTinwIWCx3E
Ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν

περιπτώσεις σκλαβιάς στον κόσμο, κάτι
παράνομο και απάνθρωπο (Ξανθίππη Κ.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
https://youtu.be/6MyB5dL-
b8Y

Ακόμα και με κινητικά προβλήματα
έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να

ζουν τη ζωή τους όποως έχουν οι
ίδιοι επιλέξει και σκεφτεί

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
https://youtu.be/Pn9Eim-24Gk

Όλα τα έθνη αποτελούν το ανθρώπινο είδος
και ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο να
είναι μέρος ενός έθνους και να γνωρίζει ότι

όλα τα έθνη είναι ίσα (Βιολέτα Π.)

Το βίντεο μας δείχνει ότι έχουμε δικαίωμα να είμαστε
από όποια χώρα του κόσμου προερχόμαστε, να μην

ντρεπόμαστε, αλλά να είμαστε περήφανοι για την
κληρονομικά και την πατρίδα μας (Ειρήνη 'Τ.)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

https://youtu.be/sRLk8E0q_SI

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
https://youtu.be/k5hwikD_D_Y

Έχω το δικαίωμα να εκφράζομαι με
διαφορετικές δραστηριότητες κυρίως

μέσω της τέχνης (Βιολέτα Π.)

Μπορούμε να εκφράζουμε τον εαυτό μας και
τα πιστεύω μας μέσα από τις μορφές τέχνης

ελεύθερα, π.χ . το χορό (Σαββίνα Σδ..)

Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει τις σκέψεις του
όπως προτιμάει. Όλοι μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις

στον τρόπο που εκφραζόμαστε (Ξανθίππη Κ.).

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ξεχωριστό τρόπο να
εκφράζονται μέσω της τέχνης (Αναστασία Τσ.)

ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
https://youtu.be/ZhhRRdQR43U

Το κορίτσι βλέπει τον κόσμο
όπως επιθυμεί να είναι, με γέλια,

χορούς, χωρίς πολέμους
(Χρυσοπηγή Ρ.)

Ο κόσμος στις μέρες μας είναι απαραίτητο
να είναι δίκαιος. Κάθε άνθρωπος μπορεί να

σκέφττεται και να δημιουργεί έναν δικό
του, ελεύθερο κόσμο (Ξανθίππη Κ.)

Ο κόσμος μας πρέπει να είναι ένα μέρος
ελεύθερο για όλον τον κόσμο και να

υπάρχει ελευθερία στη μάθηση, τη
δικαιοσύνη, την ελευθερία, εκπαίδευση,

ζωή κλπ (Σαββίνα Σδ.)

Δεν πρέπει να κρίνουμε τον άλλο από την
εμφάνιση μόνο ή από την πρώτη ματιά (Μαρία
Χ.)

Δεν πρέπει να απομονώνουμε
κάποιον επειδή έιναι διαφορετικός
από εμάς (Ξανθίππη Κ.)

 
ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ https://youtu.be/QcP7-
4tuZAY

ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
https://youtu.be/XKRhA07TVPA

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ -
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ

https://youtu.be/--7zrnzlhx0

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
https://youtu.be/rWq3n9oyVDc

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

https://youtu.be/Stjg0-ZcNEY

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
https://youtu.be/5GjAZQ7KHHo

ΟΧΙ ΑΔΙΚΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ
https://youtu.be/DEC__wrtJ_A

Κανείς δεν πρέπει να φυλακίζεται
χωρίς συγκεκριμένη κατηγορία
(Σαββίνα Σδ..)

Το βίντεο μας δείχνει ότι ο άνθρωπος
φυλακίστηκε χωρίς να ξέρει το γιατί, κι
αυτό του δημιουργεί φόβο και
απελπισία (Αγγελική Π.)

ΑΘΩΟΙ ΜΕΧΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

https://youtu.be/LVcy-i3OGfA

Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε
κάποιον χωρίς να έχουμε
αποδείξεις ότι φταίει (Βιολέτα Π.)

Η υποχρέωση που γεννά το
μήνυμα αυτού του βίντεο είναι να
μη βγάζουμε γρήγορα
συμπεράσματα για το αν κάποιος
είναι ένοχος ή αθώος

Δεν μπορούμε να θεωρούμε
κάποιον ένοχο για ένα έγκλημα
αν δεν έχουμε αποδείξεις
(Σαββίνα Σδ.)

Είμαστε αθώοι μέχρι της απόδειξης
της ενοχής μας (Ειρήνη Π.)

Δεν πρέπει να βγάζουμε
συμπεράσματα για κάποιον οπυ δεν
γνωρίζουμε (Μαρία Π)

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗ
https://youtu.be/aLHz87x80ec

Όλοι έχουμε δικαίωμα να
ακουστούμε και να δικαστούμε
δίκαια με μάρτυρες και χωρίς
προκαταλήψεις (Σαββίνα Σδ..)

Όλοι έχουμε δικαίωμα να περνάμε από
δίκη πριν καταδικαστούμε και να μην
θεωρηθούμε ένοχοι αν δεν υπάροχουν
αποδείξεις. Και είναι υποχρέωση του
δικαστεί να μας ακούσι (Ξανθίππη Κ.)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
https://youtu.be/7jAS5wAk
98Y

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
https://youtu.be/TKIMjiGKIoc

Όλοι έχουμε δικαίωμα να
διαμαρτυρηθούμε για τις αδικίες

που γίνονται γύρω μας χωρίς
να μας εμποδίζει κανείς (Σάββας

Τρ.)

Όλοι μπορούμε να εκφράζουμε δημόσια τη
γνωμη μας και να στηρίζουμε τα πιστεύω μας

(Χρυσοπηγή Ρ.)

Μπορούμε να συμμετέχουμε σε
δημόσιες εκδηλώσεις για να

ηυπερασπιτουμε τα δικαιώματα μας
όταν μας τα στερούν (Αγγελική Π.

Μπορούμε να συμμετέχουμε σε συλλογικές
αποφάσεις όταν καταχρώνται κάποιοι τα

δικαιώματά μας. Μπορούμε να
αντιδράσουμε και με απεργία, όταν

πρόκειται τα δικαιώματαά μας να
καταργηθούν στην εργασία μας. (Νικόλας

Πρ.)

Όλοι έχουν το δικαίωμα να
διαμαρτύρονται για τα δικά τους

"θέλω" (Μαρία Π.) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
https://youtu.be/7ocft
UPBi-0

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ https://youtu.be/7ocftUPBi-
0

Η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα που το κερδίζουμε με χρόνια
εργασίας για όταν δεν θα μπορούμε πλέον να εργαζόμαστε και δεν

θα επιβαρύνουμε κανέναν γιατί ήδη έχουμε πληρώσει γι αυτήν. Όταν
αποδυναμώνεται η κοινωνική ασφάλιση τότε το κράτος κινδυνεύει

να εκθέτει τους πολίτες αβοήθητους και ανασφαλείς. Τότε δεν
υπάρχει πρόοδος (Τρ. Σάββας)

Τα παιδιά με τι καρτέλες μας περνάνε το μήνυμα της κοινωνικής
ασφάλειας, ότι πρέπει να προστατεύει αυτούς που χρειάζονται

οικονομική, ιατρική κοινωνική βοήθεια (Χρυσοπηγή Ρ.)

Στις μέρες μας στερούν την κοινωνική ασφάλιση από τους
ηλικιωμένους κόβοντας τη σύνταξη σε πολύ μικρά ποσά έτσι

ώστε να τους στερουν την αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής τους
αλλά και τη δυνατότητα να βοηθούν την οικογένειά τους. Αυτό

πρέπει να διορθωθεί γιατί μια χώρα χωρίς κοινωνική ασφάλιση
είναι αδύναμη χώρα (Ειρήνη Τ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

https://youtu.be/WdPS-
Z5aU_U

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
https://youtu.be/0st0OcnQ6fo

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΠΑ

Το δικαίωμα μόρφωσης ανήκει σε κάθε παιδί
του κόσμου. Όλοι έχουμε δικαίωμα να
μορφωνόμαστε και να αναπτύσσουμε τις
γνώσεις μας ώστε να εξασφαλίσουμε το
μέλλον μας (Ξανθίππη Κ.)

ΣΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΩ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΝΩ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΝΙΑΡΟ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣ., Γ3)

Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν
σχολείο (Μαρία Π.)
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