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της Μαρίας Σούμπερτ 

Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το καλοκαίρι; Κι ας μου επιτρέψουν οι λάτρεις του χειμώνα 

και εχθροί της ζέστης και του ιδρώτα, αλλά πρέπει κάπως να συνεργαστούμε σε αυτό 

το συλλογισμό. Πάμε πάλι λοιπόν. Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το καλοκαίρι ή γιατί το 

αγαπούσαμε τόσο πολύ ως παιδιά; Τι το ξεχωριστό είχε αυτή η εποχή εκτός από ζέστη, 

μύγες, ηλίαση και εγκαύματα;  

http://www.theathinai.com/tauepsilonchinuepsilonsigma--piomicronlambdaiotatauiotasigmamuomicronsigma/8619384


Το καλοκαίρι για μένα τουλάχιστον σηματοδοτεί ακόμα και τώρα το τέλος της 

εργασιακής περιόδου. Παρ’ ότι φυσικά καμία δουλειά δεν κλείνει τρεις μήνες το χρόνο 

–ακόμα και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ξέγνοιαστοι όλη αυτή την περίοδο- για εμένα το 

καλοκαίρι σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία. Και μπάνιο στη θάλασσα. Και διακοπές. 

Ακόμα και όταν δεν πηγαίνω.  

Τι σημαίνει όμως καλοκαίρι για ένα παιδί;  

Καλοκαίρι σημαίνει το τέρμα των σχολικών υποχρεώσεων.  

Καλοκαίρι σημαίνει καρπούζι και παγωτό.  

Καλοκαίρι σημαίνει χρόνος πολύς με τους σημαντικότερους ανθρώπους του, τους 

γονείς και /ή τους παππούδες.  

Καλοκαίρι σημαίνει ατελείωτος χρόνος για παιχνίδι και θάλασσα.  

Καλοκαίρι σημαίνει την περίοδο εκείνη όπου νιώθεις ελεύθερος.  

 

Όταν λοιπόν περάσουν τα χρόνια και μεγαλώσει το παιδί, γεμίσει ευθύνες και 

υποχρεώσεις, πάντα η μνήμη θα επιστρέφει στα χρόνια εκείνα, όταν το καλοκαίρι 

σήμαινε παιδικότητα.  

Αυτό είναι και το περιεχόμενο του βιβλίου της Αργυρώς Πιπίνη και του Αχιλλέα 

Ραζή, ένα ταξίδι στο καλοκαίρι, στις παιδικές αναμνήσεις, στις ζουμερές φέτες 

καρπούζι, στις βουτιές στη θάλασσα και τις οικογενειακές τούρτες στα γενέθλια, όταν 

όλοι οι συμμαθητές είναι διακοπές. Για την Αργυρώ Πιπίνη το καλοκαίρι χωράει σε 

ένα κουτί γεμάτο αναμνήσεις και δίνει τη σκυτάλη στον Αχιλλέα Ραζή να ζωγραφίσει 

τις δικές του καλοκαιρινές εικόνες, γεμάτες το χρυσό της άμμου, το μπλε της θάλασσας 

και του νυχτερινού ουρανού.  
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