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ΑΝΑΤΟΛΗ KΟΥΛΑΚΙΔΟΥ <anatolikoulakidou@gmail.com> 17 Νοεμβρίου 2022 - 4:27 μ.μ.
Προς: "patzaka@hist.auth.gr" <patzaka@hist.auth.gr>

Γεια σου Γιάννη,

Μία ταπεινή κοινότητα η παιδόπολη αυτή της «ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» της οποίας
υπήρξα παιδοπολίτης, που ζει έχοντας μιαν απορία σχετικά με τα ερείπια της. Είναι το
κέλυφος εντός του οποίου προσπαθώ να τοποθετήσω τη ζωή των παιδικών μου
χρόνων. Και η παιδόπολη και εγώ ανήκουμε η μία στον άλλον, τουλάχιστον κατά τη
γνώμη μου, καθώς μου πρόσφερε το δικό της ξεχωριστό υλικό για το οικοδόμημα μου.
Για το έργο σου ενημερώθηκα από την ιστοσελίδα «ΕΦΗΜΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ» του
παιδοπολίτη Σταύρου Καλαϊτζόγλου με τον οποίο εχθές επικοινώνησα μαζί του
ηλεκτρονικά μέσω Ε-mail στην προσπάθεια μου για ανεύρεση του τηλεφώνου σου για
την παραγγελία του βιβλίου σου και ο οποίος με μεγάλη χαρά και ανταπόκριση μου
διέθεσε την ηλεκτρονική σου αυτή διεύθυνση.

Είμαι σίγουρος από αυτά που διάβασα μέχρι τώρα και ενημερώθηκα για το έργο σου
«ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ» στο οποίο γίνονται αναφορές για την παιδόπολη «ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ»
ότι φανερώνει το μπουμπούκι, από όπου άνθισε η πολιτισμένη Ελλάδα. Εξ’ άλλου δεν
είναι τυχαίο ότι τιμήθηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο και δεν θα μπορούσε να ήταν
διαφορετικά, αφού η βασική προϋπόθεση της επιτυχίας σου είναι ότι πιστεύεις στην
αλήθεια αυτών που λες αφού παρουσιάζεις στην πραγματικότητα τον ίδιο τον εαυτό σου
και γι αυτό πιστεύω ότι έχει αρχοντιά εξάλλου το σωστό δεν παίρνει και πολλά. Σε
ευχαριστώ εκ των προτέρων για το πόνημά σου αυτό, το οποίο με μεγάλη χαρά και
αγωνία περιμένω να μου στείλεις. Τον ήρωα του μυθιστορήματος αυτού τον γνώρισα. Το
μυθιστόρημά σου που ανιστορείς το παρουσιάζεις μάλλον σα να τα έχω ζήσει. Μάλλον
διηγούμαστε την ίδια ιστορία την ίδια φόρμα κάπως έτσι το φαντάζομαι το ταξίδι από το
ανάγνωσμα του βιβλίου σου.

Περιμένω με αγωνία και ενθουσιασμό. Η διεύθυνσή μου για την αποστολή του βιβλίου
σου είναι:

Χατζησταύρου Βασίλειος

Αιγίνης 22

Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλέφωνο σταθερό: 2510 220 500

Τηλέφωνο κινητό: 6973369090

 


