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S L I D E R  Β Ι Β Λ Ι Α  

Καλοκαίρι στο κουτί 
Ιούλιος 14, 2019 

 

Μου αρέσει να κρατώ αναμνηστικά. 

Αναμνηστικά από μία στιγμή ή από μία ολόκληρη περίοδο. 

Μέχρι και σήμερα έχω κουτάκια, μικρές μπιζουτιερίτσες με πραγματάκια – 

τζιτζιμπλίκια από τα μικράτα μου ακόμη. 

Τα φυλάω σαν θησαυρό και ανά διαστήματα, συνήθως το καλοκαίρι, που έχω 

περισσότερο ήρεμο χρόνο, ανατρέχω και τα περιεργάζομαι. 

Ανοίγω αυτά τα μαγικά κουτάκια και ταξιδεύω στο χρόνο, στις εικόνες και στα 
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συναισθήματα. 

Η αγαπημένη γόμα, που είχα στη Β’ Δημοτικού, με μεταφέρει στη σχολική τάξη, 

στο θρανίο που μοιραζόμουν με την κολλητή παιδική μου φίλη και η εικόνα της με 

γεμίζει γαλήνη από εκείνη την αθώα εποχή.  

Αυτή η συνήθεια δεν έχει ατονίσει. 

Συνεχίζω να κρατώ αναμνηστικά και γι’ αυτό το λόγο, καμιά φορά με πειράζει ο 

καλός μου, ότι θα χρειαστούμε ένα δεύτερο σπίτι για όλα αυτά. 

Εντάξει…Υπερβολές. Μία αποθήκη ολοδική μου θα ήταν εξυπηρετική όμως. 

 

 

 

Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια κρατώ αναμνήσεις από το καλοκαίρι. 

Κοχύλια, φωτογραφίες, βίντεο, γεύσεις, αρώματα και βέβαια όμορφες εμπειρίες κι 

ένα σωρό άλλα πράγματα. 



 

Καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα και κυρίως η διάθεσή μας. 

Καλοκαίρι είναι θάλασσα, αλλά είναι και βουνό, είναι οι φίλοι, το παιχνίδι, είναι ο 

ήλιος, τα χρώματα, η ζωντάνια. 

Το Καλοκαίρι είναι η ξεγνοιασιά, είναι όλη αυτή κατάσταση που αποφορτίζει και 

επαναφορτίζει μικρούς και μεγάλους. 

 

 



Είναι όμορφο, λοιπόν, να έχουμε ψήγματα-αναμνηστικά από αυτή την περίοδο 

και να ανατρέχουμε σε αυτά. 

Μία ανάμνηση μας δίνει γεύσεις και δύναμη. 

Αυτό ακριβώς σημειώνει το παδικό βιβλίο “Καλοκαίρι στο κουτί” της Αργυρώς 

Πιπίνη και του Αχιλλέα Ραζή. 

 

 

Εικόνες, αρώματα, γεύσεις, συναισθήματα όμορφα ειπωμένα από την Αργυρώ 

Πιπίνη, ζωντανεύουν μέσα από τη χαρούμενη ζωηρή εικονογράφηση 

του Αχιλλέα Ραζή. 
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Το βιβλίο “Καλοκαίρι στο κουτί” κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος 

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου εδώ 

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2GaJs4D  
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