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Φύτεψε ένα δεντρί… 

 
Φύτεψε ένα δεντρί μέσα σε μια αυλή 

από κάτω του χορεύει ξένοιαστο ένα παιδί 

Γέλια, φώτα, μουσική και χαμόγελο πολύ 

Μα στη δίπλα αυλή κάθεται άλλο παιδί 

Κλαίει και παρακαλεί στο θεό κάνει ευχή 

“Θέλω πίσω τον πατέρα και το χάδι της μητέρας 

θέλω φως και μουσική και παιχνίδι στη ζωή” 

Και η παιδική φωνούλα το θεό παρακαλεί 

“Θέλω να λευθερωθώ απ΄ το μίσος το σκληρό 

Που μου πήρε τους γονείς του τυράννου η βουλή 

και με έφερε εδώ μέσα στο άδικο να ζω 

Θέλω αγάπη και φροντίδα, να μιλάω δυνατά 

να αγγίζω και να παίζω με όλα τ΄άλλα τα παιδιά 

Θέλω πια να μη φοβάμαι και το βράδυ να κοιμάμαι 

ήσυχος χωρίς το φόβο του φονιά 

Θέλω μόνο ελευθερία όχι μίσος όχι βία 

θέλω μόνο να αγαπώ φίλο, εχθρό και αδελφό”.  

Κατερίνα Κοκκίνου (Β΄2) 

 

 

 

 

 

 



Ο πόνος της ξενιτιάς 

 

Έχει η ξενιτιά βαρύ 

Καημό, μεγάλο πόνο. 

Κι αυτοί που τον ε ζήσανε 

Αυτοί τον ξέρουν μόνο. 

 

Μακριά απ’ αδέλφια και γονείς 

Σε τρώει η νοσταλγία, 

Κι όποιος αγάπη άφησε 

Είναι μια τυραννία. 

 

Στην ξενιτιά τις Κυριακές 

Καμπάνα δεν κτυπάει, 

Για να σου πει είναι γιορτή 

Καυτό δάκρυ κυλάει. 

 

Έχει μαγνήτη η ξενιτιά 

Και σε κρατά κοντά της. 

Πολλές είναι οι πίκρες της 

Και λίγα τα καλά της. 
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Η αγάπη παραπονεμένη στις μέρες της ξενιτιάς 

 

Μισή καρδιά πού βρίσκεται, χτυπώντας δυνατά;  

Ειν΄ σε πελάγη γαλανά, σε μέρη μακρινά, 

με τους δικούς της οφθαλμούς θωρώ τον ουρανό, 

κοιτά κι εκείνη άραγε τ΄αστέρι που αγαπώ; 

 

Ολόκληρη γίνετ΄ η καρδιά μαζί σου, αν βρεθώ, 

μες στα Χριστούγεννα φοράς το άσπρο νυφικό, 

σαν Όλυμπος που χιόνισε, πατέρας των θεών, 

σαν την αγάπη για τη γη, μητέρα των θνητών. 

 

Μες στην πατρίδα η μισή κι η υπόλοιπη εδώ,  

από τον τόπο μου μακριά που τόσο αγαπώ, 

δύο κομμάτια η καρδιά, το ΄να στην ξενιτιά, 

το άλλο στέκεται εκεί, σε μέρη πατρικά. 

 

Μα κάθε που τη σκέφτομαι, θε΄να γυρίσω πίσω, 

δεν είμαι δυνατός, ποθώ… Τις μνήμες μου να σβήσω. 
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Επιστροφή στο σχολείο... 

 
Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Επιτέλους ξαναβλέπω 

φίλους, συμμαθητές και συμμαθήτριες. Όλο το καλοκαίρι δεν 

σταμάτησα να σκέφτομαι αυτή τη μέρα, την επιστροφή στα 

θρανία. 

Αυτή η αρχή ήταν μια πολύ χαρούμενη είδηση. Όλα τα 

παιδιά ανεξαιρέτως τάξης και ηλικίας, όπως και όλοι οι 

καθηγητές, περίμεναν αυτή τη μέρα, διότι πέρσι ήταν μια πολύ 

δύσκολη χρονιά. Το υπουργείο πήρε την απόφαση να κλείσει 

τα σχολεία. 

Μέσα Νοεμβρίου, λοιπόν, ο πρώην υπουργός Πολιτικής 

Προστασίας μαζί με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως 

έβαλαν το μέτρο του λεγόμενου “lockdown” στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οπότε όλοι εμείς οι μαθητές του 

γυμνασίου έπρεπε να διεξάγουμε τα μαθήματα ηλεκτρονικά, 

μέσω της τηλεκπαίδευσης. 

Το μάθημα της τελεκπαίδευσης ήταν ένας πολύ δύσκολος 

τρόπος εκπαίδευσης. Διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με 

την σύνδεση όπως και με τον τρόπο λειτουργίας του 

μαθήματος. Όλοι δυσκολεύτηκαν. Οι περισσότεροι συμμαθητές 

μου είχαν πρόβλημα με το internet όπως και ορισμένοι 

καθηγητές. Προσωπικά δεν μου άρεσε η περσινή χρονιά διότι 

ήμουν μακριά από αγαπημένους συμμαθητές και καθηγητές. Το 

μόνο θετικό είναι ότι ένιωθα περισσότερο ασφαλής και είχαμε 

λιγότερα κρούσματα κορονοϊού. Επιπροσθέτως ένα ακόμη 



θετικό ήταν ότι βλέπαμε ο ένας τον άλλον χωρίς μάσκες μέσα 

από την οθόνη του Η/Υ. Επίσης ένα πολύ ωραίο συναίσθημα 

ήταν ότι ήμουν καθημερινά αρκετές ώρες με την οικογένειά μου 

οπότε περνάγαμε καταπληκτικές οικογενειακές στιγμές. 

Τα σχολεία επιτέλους ξανάνοιξαν. Οι τάξεις γέμισαν πάλι 

φως, χαμόγελα και παιδικές φωνές. Τα παιχνίδια ζωντανεύουν 

και η ελπίδα ότι όλα πάνε καλά είναι αποτυπωμένη στα μάτια 

όλων των παιδιών. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να 

σταθούμε υπεύθυνοι απέναντι στα μέτρα όσο σκληρά και εάν 

είναι, καθώς είναι υποχρέωσή μας να μην μείνει ξανά κανένα 

παιδί μακριά από το σχολείο, τους φίλους του, το παιχνίδι και 

τον φυσικό του χώρο. 

Κατερίνα Κοκκίνου (Β΄2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφία εξώφυλλου …από το διαδίκτυο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


