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TO ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΟΣ TO ΠΑΡΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΉΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΕΙΝΑΙ:

«ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ»

ΦΩΝΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΡΟΜΟΥΣ

Καλημέρα oas

Εχω ξεκινήσει μια ιδιωτική πρωτοβουλία και στέλνω βιβλία σε απομονω

μένα σχολεία τηε Ελλάδαε. npos το παρόν έχω ξεκινήσει με τα τρία νησά- 

κια που βρίσκονται απέναντι από τη Νάξο.

Δονούσα, Σχοινούσα, Ηράκλειά, και το σχολείο Καστελόριζο απέναντι από 

τη Ρόδο

Είναι η φωνή μου άγνωστη

στα μεγάλα του πλανήτη μαε δράματα:

δίκαιου αφανισμού, πείνεε που τρων

την επιβίβωσή to u s  για να ζήσουν,

ανισοτήτων άγριο λαθρεμπόριο,

πυρηνικά συμφέροντα,

πόλεμοι τουρίστεε,

αποφάσειε που κυκλοφορούν

ινκόγκνιτο με μαύρα γυαλιά

μέσα σε αυθαιρεσίεε αλεΕίσφαιρεε.

Και όλα αυτά κυβερνημένα

από το παμπάλαιο, πανίσχυρο Ετσι.

Δεν είναι η φωνή μου ακουστή

στα σφιχτά που πλανήτη μαε δράματα.

Στο κραυγαλέο δεν ανέβηκε ποτέ

έμμετρα να καταραστεί

όσα στη γη διχάζονται,

λίπασμα το μισό

τ’ άλλο μισό για να θεριέψει.

Είναι η φωνή μου χαμηλή 

κι είναι παρέμερη 

σαν γνώση και σαν φόβοε, 

με το αδύναμο ισότονη 

ισόφωνη με τη σιωπή.

Με τα καθημερινά και τα μικρά 

περιχύνεται

και αυτοπυρπολείται κάθε μέρα.

Κι αυτό είναι η εσώφωνη κραυγή ms, 

το θυμωμένο piyos ins, 

η έμμετρη κατάρα rns στο άμετρο, 

η αγρύπνια ms

δίπλα σκι βογκητά των μεγάλων 

δραμάτων,

la s  διηγούμαι μια ιστορία που με σημάδεψε πάρα πολύ και θα καταλά

βετε το σκοπό τηε επιστολήε μου αυτήε.

Πριν από 7 χρόνια έλαβα μια επιστολή από ένα κοριτσάκι το οποίο με 

ευχαριστούσε για τα ωραία δώρα που tous έστελνα σ ’ αυτήν και τα αδέρ

φια τηε και ζητούσε να με γνωρίσει και να με ευχαριστήσει από κοντά.

Στην αρχή νόμιζα πωε ήταν φάρσα. Μετά θυμήθηκα ότι σε αυτό το 

απομονωμένο χωριό δίδασκε μια φίλη μου. Τη ρώτησα και μου είπε ότι 

δεν ήθελε να φανεί επειδή ήταν η δασκάλα του χωριού και δεν ήθελε να το 

μάθουν τα υπόλοιπα παιδιά καθώε θα αισθάνονταν ότι ξεχωρίζει τα δύο 

αδέλφια. Αυτή ήταν η δασκάλα με τη χρυσή καρδιά γιατί πιστέψτε με δεν 

ήταν η πρώτη φορά που βοηθούσε παιδιά ανώνυμα.

Ετσι λοιπόν μου γεννήθηκε η ιδέα να μαζεύω βιβλία και να τα στέλνω σε 

απομονωμένα σχολεία.

Ζήτησα τη βοήθεια από cpopsis αλλά με απογοήτευσαν λέγοντάε μου ότι 

αν στερούνται σημαντικότερα πράγματα τι να τα κάνουν τα βιβλία. Λάθοε 

υπάρχει και η πνευματική τροφή.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να tous κλείνουμε το παράθυρο Tns γνώσηε. 

Ολοι pas μπορούμε να προσφέρουμε.

Τα παιδιά ακόμα και οι μεγάλοι μπορούν να ταξιδέψουν μέσα από τα 

βιβλία σε τόπουε που ίσωε δεν θα πάνε, μπορούν να γευτούν, να νιώ- 

σουν, να καλλιεργήσουν την ψυχή tous, μπορούν ακόμα και να γίνουν οι 

εκλεκτοί αυτού του κόσμου. Δεν έχουν δικαίωμα στο όνειρο;

Μακριά από άτομα που εκμεταλλεύονται τα πάντα για να προβληθούν, 

που ακόμα και σε μια δωρεά καλούν tis κάμερεε και φωνάζουν «ορίστε 

εδώ είμαστε», ξεκινώ έναν αγώνα και πιστεύω ότι ακόμα και σε 10 σχολεία 

να στείλω βιβλία κάτι θα έχω πετύχει.

Μίλησα με το σχολείο στο Καστελόριζο, με το δημοτικό σχολείο των 

τριών νησιών που βρίσκονται απέναντι από τη Νάξο. Σχοινούσα,

Δονούσα, Ηράκλειά. Με το δημοτικό σχολεία τηε Αστυπάλαιαε, και 

Ανάφηε.

Σε κάποια σχολεία υπάρχει μια βιβλιοθήκη η οποία έχει κάτι χρόνια να 

ενημερωθεί. Ολα τα σχολεία έχουν ανάγκη από βιβλία σύγχρονων συγγρα

φέων. Βιβλία Μυθολογίαε, ιστορικά, Ζωγραφικήε. κλπ.

Συγκεκριμένα στο δημοτικό σχολείο Tns Δονούσαε η δασκάλα μου είπε
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η ύπουλη μικρόσωμη σπρωΣιά ins 

στο παμπάλαιο πανίσχυρο Ετσι.

Οχι, δεν είναι η φωνή μου 

ελευθερία η θάνατοβ.

Είν’ ένα κρατητήριο φωνών

κι ευθανασία tous,

στόχοε καρτερικόε

στα κέφια του τρελού πυρηνικού

πλησίον.

Είναι η φωνή μου έναε άθόρυβοε 

περίπατοε 

μοναχικήε γραφήε 

σε βροχερούε αδειόδρομουε

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ότι η ίδια πήρε στα παιδιά ένα βιβλίο του Τριβιζά (έχω στείλει επιστολή και στον 

κ. Τριβιζά) και ξετρελάθηκαν. Tous άρεσε πάρα πολύ. Μιλώνταε μαζί ms μου 

είπε ότι πράγματι αυτό το σχολείο έχει ανάγκη από βιβλία και με δικά m s έξοδα 

πολλέε φορέε παίρνει βιβλία και tous διαβάζει.

Αξίζει αυτά τα 6 παιδάκια, τα μοναδικά στο δημοτικό σχολείο ms Δονούσαε 

να στερούνται ένα βιβλίο που θα tous δώσει χαρά και θα tous δείξει το δρόμο 

m s γνώσηε; Ακόμα και αν δεν έχουν την ευκαιρία να πάνε ένα θέατρο, ένα σινε- 

μά, να επισκεφθούν μια Κυριακή πρωί το Μέγαρο Μουσικήε, γιατί να στερη

θούν ένα βιβλίο;

Ζητώ τη δική σαε προσφορά για το σχολείο στο Καστελόριζο. Δεν έχει σημα

σία πόσα θα στείλετε. Ισωε ο κάθε συγγραφέαε να μην έχει τη δυνατότητα να 

στείλει 5 δικά του βιβλία και θα έπρεπε να απευθύνομαι σε φορείε που μπο

ρούν να κάνουν δωρεά. Μου αρέσουν όμωε τα βιβλία σαε και πιστεύω ότι 

έστω και δύο δικά oas αξίζει τον κόπο ώστε να aas γνωρίσουν οι νέοι.

Δεν μαζεύω εγώ τα βιβλία. Σε ένα κόσμο όπου επικρατεί η ψευτιά και η 

απάτη, θέλω να είμαι ξεκάθαρη στην προσπάθεια που κάνω.

Οσοι εκδοτικοί οίκοι, συγγραφείε, επώνυμοι ή ανώνυμοι θέλουν να δωρή- 

σουν κάποια βιβλία tous δίνω το τηλέφωνο και το σχολείο που έχει ανάγκη και 

αναλαμβάνουν και την μεταφορά.
Στην περίπτωση που θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να oas δώσω 

περισσότερεε διευκρινίσει και τηλέφωνο του σχολείου που θα δωρήσετε 

κάποια βιβλία το τηλέφωνό μου είναι: 694  8056510

211 3659180.

το e-mail aaggelopoulou@dolnet.gr

ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΣ 

ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ - 85111 

τηλ. 22460 -49254

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΥΠΑΡ

ΧΕΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩ

ΘΕΙ ΚΑΤΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Υ.Γ. Ευτυχώε η προσπόθειά μου έχει ανταπόκριση. Στο σχολείο ms 

Δονούσαε στάλθηκαν 30 βιβλία του Τριβιζά. Μία 3τομη εγκυκλοπαίδεια από tis 
εκδόσειε Ελληνικά Γράμματα και θα στείλει προσωπικά ο ίδιοε ο κ. Τριβιζάε 

δικά του βιβλία και έπονται κι άλλα. Επίσηε ενδιαφέρθηκε το σχολείο Αρσάκειο 

να στείλουν βιβλία. Ευελπιστώ φέτοε να δημιουργηθεί μια μικρή βιβλιοθήκη στο 

Δημοτικό σχολείο ms Δονούσαε ώστε να έχουν τα παιδιά αυτά το παράθυρο 

m s γνώσηε ανοιχτό.
Η ιδέα μου με τα ιδιωτικά σχολεία είναι η εξήε. Από μια τάξη δημοτικού τα 

ίδια τα παιδιά να μαζέψουν 10 βιβλία δεν έχει σημασία πόσα θα στείλουν αλλά 

η κίνηση. Ενα δικό tous λογοτεχνικό βιβλίο ή να αγοράσουν με δικά tous 
λεφτά. Σημασία έχει ότι αυτά τα παιδιά θα νιώσουν ότι υπάρχουν άλλα παιδιά 

που τα σκέφτονται. Και αυτό θα tous σημαδέψει καθώε πιστεύω ότι η στροφή 

στα βιβλία θα tous βοηθήσει στο να γίνουν αξιόλογοι άνθρωποι.

Το σχολείο Λεόντειο ms Νέαε Σμύρνηε έστειλαν ήδη βιβλία στο Καστελόριζο

Συγγνώμη για την ενόχληση

Σαε ευχαριστώ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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