
Η φύσις όλη σαν περιβόλι το καλοκαίρι. Θεού χαρά! (Κωστής Παλαμάς) 
 (Τεύχος 6 ο ) 

Στο μεταίχμιο του καλοκαιριού!!! 

 Μια ανάσα πριν τον ερχομό του καλοκαιριού ,ένα βήμα πριν το νέο μας ξεκίνημα στο καινούριο 
στάδιο της ζωής μας και οι τελευταίες γυμνασιακές εξετάσεις. Όλα ξεκινούν!Γέλια , χαρές , 
πειράγματα , άγχος , βιβλία , διάβασμα , όλα μαζί μέσα σ’ ένα προαύλιο! Το γυμνάσιο τελειώνει , το 
στρες μεγαλώνει , τόσο για τις εξετάσεις , όσο και για το άγνωστο που περιμένει. Ήρθε πάλι η 
στιγμή που οι μεγάλοι φεύγουν και γίνονται ξανά μικροί! 
        Το καλοκαίρι μας χαμογελά και μας προκαλεί να το γευτούμε , έτσι ώστε να φορτίσουμε τις 
πνευματικές μας μπαταρίες και να προσέλθουμε πάλι στο σχολικό κουδούνισμα με νέα όνειρα , 
νέους στόχους και νέες προσδοκίες. Ας ζήσουμε όλοι μας όμορφες στιγμές και φυλάσσοντας 
ξέγνοιαστες καλοκαιρινές αναμνήσεις στην καρδιά μας , ας κάνουμε το επόμενο βήμα στη ζωή 
μας!                                                                                  (Γωγώ Ραβδά, Γ4) 
 

Αύρα καλοκαιριού 
Έφτασε το καλοκαίρι,  
κι εμείς τρέχουμε στην παραλία. 
Ανακατεύεται η αρμύρα με τα βιβλία∙ 
φυσάει ο αγέρας  
κι ανεμίζουν τα μαλλιά μας! 
Όμορφα χρόνια τα μαθητικά μας! 
Ανακατεύονται τα φύκια με τα αλμυρίκια, 
όπως τα όνειρα με το κύμα. 
Ανεμίζουν τα κατάρτια 
σαν τα εφηβικά ιδανικά 
ωραία και ψηλά. 
Φυσούν οι αέρηδες 
και ξεσηκώνουν το μυαλό και την καρδιά∙  
τα κύματα ταξιδεύουν στα πέλαγα 
σαν τις περιπέτειες τις εφηβικές 
τις ομηρικές , με τον Οδυσσέα 
και την υπόλοιπη παρέα! 
Ανεμίζουν τα μαλλιά μας! 
Όμορφα χρόνια τα μαθητικά μας! 
(Τσαπραλή Μαρία,Β4) 



 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ 

 
Στις παραλίες οι σκέψεις μας 
θα γυρίζουν ξυπόλητες.  
Η καρδιά μας  θα ξαπλώνει στην αμμουδιά∙ 
τα όνειρα και οι ελπίδες οι κρυφές 
θα συναγωνίζονται στις ελεύθερες βουτιές.  
Το μυαλό κι η καρδιά 
θα χορεύουνε βαλς  
σε νησιά εξωτικά 
μαζί με της χαράς τα ξωτικά. 
Ο παπαγάλος ξέφρενα θα τραγουδά. 
Εμείς θα ανακαλύπτουμε πέλαγα μακρινά  
και με τους καρχαρίες θα βουτάμε 
στα όνειρα και στη λησμονιά. 
Κι όταν το φεγγάρι θα πέφτει 
θα καθόμαστε γύρω από τη φωτιά 
αγγίζοντας ιδανικά παλιά ! 
(Μαρία Τσαπραλή, Β4) 

ΑΓΑΠΗ 
Αγάπη, 
μια λέξη, χίλιες έννοιες,  
νόημα ζωής, ύπαρξης,  
μεγαλείο ανθρώπου, 
πίστη χωρίς όρια, 
χωρίς αντάλλαγμα, 
ελπίδα, ομορφιά, 
υπομονή, καλοσύνη,  
όλα είναι αγάπη! 
Χωρίς αγάπη τίποτα.  
Τίποτα δεν αξίζει,  
μίσος, κακία, δόξα…  
Η αγάπη είναι αυτή  
που δίνει νόημα  
σε κάθε στιγμή της ζωής,  

σε κάθε επιτυχία.  
Γαληνεύει, ομορφαίνει,  
ζεσταίνει, λάμπει. 
Όταν καταλάβεις την αξία της,  
γίνεται οδηγός σου, σκοπός σου. 
Όταν αγαπάς, συγχωρείς,  
ελπίζεις, νοιάζεσαι, 
προσφέρεις, δημιουργείς. 
Και για να μην ξεχνάμε το μεγαλείο της… 
Αγάπη ήρθε ο Χριστός 
στον κόσμο να δώσει∙  
στη Σταύρωση οδηγήθηκε, 
για να καθιερώσει,  
σα μόνο όπλο των πιστών 
αυτή τη μόνη, Αγάπη! 
(Μιχαέλα Μπέγκου Γ4). 
 

Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

Ο Οδυσσέας στο βαπόρι 
πήγε να δει την κόρη, 
την κόρη την ψηλή,  
την όμορφη, καλή ζωή,.  
Η Πηνελόπη σαν καθόταν,  
αντικρίζει μια σκιά.  
Σκιά ψηλή κι΄ αρχοντική,  
μόνο ενός ανδρός, του ανδρός της.  
Τον βλέπει με τον γιο του αγκαλιά,  
και τα πόδια του φιλά. 
(Μαρισόφη Βασιλοπούλου, Α4) 


