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ΑΝΑΤΟΛΗ KΟΥΛΑΚΙΔΟΥ <anatolikoulakidou@gmail.com> 17 Νοεμβρίου 2022 - 3:24 μ.μ.
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Aξιότιμη κυρία Αντωνία Χαρίση, 

έχοντας επίγνωση ότι τέτοιου είδους έρευνες, παρότι δεν εξαντλούν ποτέ το θέμα τους,
εν τούτοις, μπορούν να αποβούν χρήσιμες, προκειμένου να λύσετε τους “γρίφους”,
παλέψατε επίμονα και για πολύ καιρό και εξ αυτού του λόγου εκπέμπει μια ιδιαίτερη
γοητεία, που ελκύει, η φανέρωση της σημασίας και λειτουργικότητάς του, ως αξιότιμος
συγγραφέας της παρούσας εργασίας και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι’ αυτό. Καρπός της
προσπάθειάς σας στο αρχικό πόνημά σας που παρουσιάζεται με την παρούσα έκδοση,
ήταν η εύρεση στοιχείων που τεκμηριώνουν καλύτερα τις απόψεις, οι οποίες έχουν ήδη
εκφραστεί, όταν για πρώτη φορά ασχοληθήκατε με το θέμα που φαίνεται τόσο χρήσιμο
στους φιλέρευνους και φιλομαθείς περί τα παιδοπολιτικά ζητήματα.

Είχατε την ευγενή καλοσύνη να διατρέξετε την παρούσα εργασία και σας ευχαριστώ
θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας στη δημιουργία αυτού του έργου, που τόσες
πληροφορίες από έρευνες σας, θα φωτίσουν το θέμα της παιδόπολης «ΚΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ» στη Δοβρά Βεροίας, με ιδιαίτερη χαρά στους φίλους αναγνώστες σας.

Με τη θερμή ανταπόκριση του βιβλίου σας, επιθυμώ να μου στείλετε το πόνημά σας
αυτό, με τέτοιου είδους ζητήματα –πάντα ευαίσθητα- μου φαίνεται ότι θα συναντήσω μια
θαυμάσια βουτιά ως μια νέα εμπειρία ιστορίας που απεικονίζεται εδώ, με ηρεμία, με
χαρά ναι, και μάλιστα με πολλά χαρούμενα σχόλια, που έχουν επιζήσει από το ναυάγιο
του κόσμου. Και έτσι κατά ένα παράδοξο τρόπο, έχετε διασώσει και διατυπώσει την
τόσο βαθιά ριζωμένη στην ελληνική ιστορία, την οποία πράγματι εδώ είδατε και
προβλέψατε. Η ιστορία έχει αναφέρει το μεγάλο κατακλυσμό του ελληνικού κόσμου,
αλλά εδώ υπάρχει ένα μικρό υπόλειμμα που επιπλέει από το κολοσσιαίο ναυάγιο που
πρέπει να εκτιμηθούν και να αποδοθούν σωστά και να διαδοθούν.

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 σας
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 σας για την παραγγελία του βιβλίου σας
και ο οποίος με μεγάλη χαρά και ανταπόκριση μου διέθεσε την ηλεκτρονική σας αυτή
διεύθυνση.

Είμαι σίγουρος από αυτά που διάβασα μέχρι τώρα και ενημερώθηκα για το έργο σας
«ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ “ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ” – ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» ότι
θα φανερώνει το μπουμπούκι, από όπου άνθισε η πολιτισμένη Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Χατζησταύρου Ευριπίδης-Βασίλειος

mailto:anatolikoulakidou@gmail.com


17/11/22, 3:27 μ.μ. Gmail - ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» - ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0eff90bc8d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1693327937645035644&simpl=msg-a%3Ar-1632… 2/2

anatolikoulakidou@gmail.com

Η διεύθυνσή μου για την αποστολή του βιβλίου σας που περιμένω με μεγάλη χαρά και
αγωνία είναι:

Χατζησταύρου Βασίλειος

Αιγίνης 22

Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλέφωνο σταθερό: 2510 220 500

Τηλέφωνο κινητό: 6973369090
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