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                                                                               Πρόλογος  
 
 
 
  Από την Helen Keller στην Καλλιόπη Καρανικόλα και σε έναν πρόλογο 
που δεν έγραψε… η Μπέτυ 
 
  Όταν ο φίλος και συν-Εργάτης Νίκος Δημητρίου μου ζήτησε να προλογίσω 
το πόνημα του, με την ανάληψη των καθηκόντων μου, αναλογίστηκα πόσα 
παιχνίδια μας «φέρνει η μοίρα». Να προλογίσω το  βιβλίο του φίλου και 
αγαπητού συναδέλφου που αναφέρεται στην Helen Keller που θαυμάζω, 
στην Καλλιόπη Καρανικόλα που γνώρισα και περήφανα συχνά αναπολώ  και 
να γράψω τις παρακάτω γραμμές που δεν πρόλαβε -αν και τόσο πολύ 
ήθελε- να γράψει η αγαπημένη φίλη και συνεργάτης, η Μπέτυ Λεωτσάκου 
που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από κοντά μας… 
  Σε δύο  πολύ σημαντικές, για εμένα, γυναικείες προσωπικότητες, 
αναφέρεται με πολύ αναλυτικό τρόπο, ο συγγραφέας και μελετητής,  
Δάσκαλος Νίκος Δημητρίου. Είναι άλλωστε ο καταλληλότερος καθότι 
αποτελεί τον πρώτο εκπαιδευτικό που με τη θέληση του ανέλαβε την Δ/νση 
του Ειδικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας, όταν ιδρύθηκε  το 2003 στις 
εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α.Τ.. Δύο εμβληματικές προσωπικότητες που 
αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προαγωγή και την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των τυφλοκωφών ατόμων.  
  Η Helen Keller συμβολίζει, όχι μόνο για τα Άτομα με αναπηρία όρασης και 
τους σχετικούς με αυτά, τη δύναμη του «ακατόρθωτου»!  Του ακατόρθωτου 
που γίνεται εφικτό, όταν παράλληλα με τις ικανότητες του ατόμου 
υπάρχουν δυνατότητες εκπαίδευσης, συνεργασίας, αποδοχής, κατανόησης 
και ισότιμης συνύπαρξης μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Κατανοώντας 
την παραπάνω δύναμη, η Helen Keller δεν δίστασε να αφιερώσει τον εαυτό 
της στη διάδοση σε όλον τον πλανήτη των ιδανικών και των αξιών που 
πρέσβευε και αγαπούσε. Άνοιξε δρόμους, έσπασε στερεότυπα και 
προκαταλήψεις αλλά κυρίως ενέπνευσε αμέτρητους ανθρώπους με 
αναπηρία και χωρίς, μοιράζοντας απλόχερα τη γνώση και το παράδειγμα 
της. 
  Η Καλλιόπη Καρανικόλα υπήρξε για τη χώρα μας «το δικό μας 
παράδειγμα»! Το δικό μας παράδειγμα αφιέρωσης, στόχευσης και 
αυτοθυσίας στο βωμό της υπεράσπισης των δικαιωμάτων παιδιών που 
γεννήθηκαν με τυφλοκώφωση και αφέθηκαν στην τύχη τους από το 
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οικογενειακό τους περιβάλλον. Ανάδοχη μητέρα για τον Κοσμά και στην 
συνέχεια για τον Απόστολο μας έκανε όλους «συμμέτοχους» στον αγώνα 
της. Ίδρυσε τον πρώτο και μοναδικό σύλλογο για τα τυφλοκωφά άτομα στην 
Ελλάδα. Κινητοποίησε άλλους γονείς, επαγγελματίες από τη χώρα μας και 
το εξωτερικό, έμαθε και μοίραζε αυτή τη γνώση απλόχερα και κυρίως 
αποτελούσε με το παράδειγμα της μια αστείρευτη πηγή ενέργειας, 
προσήλωσης στον στόχο και στον σκοπό. 
  Μέσα από τα ιστορικά και πολύ σημαντικά στοιχεία τεκμηρίωσης των δύο 
προσωπικοτήτων που παρουσιάζονται στο βιβλίο, ο αναγνώστης καλείται 
να διαπραγματευτεί και να μάθει άγνωστες πτυχές της ζωής των δύο 
γυναικών, να γνωρίσει το έργο τους, την αξία του για την χώρα μας και 
κυρίως να κατανοήσει την πηγή μέσα από την οποία αντλούσαν τη δύναμη 
τους. Μια πηγή που η κατανόηση της μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά 
και να μας ενδυναμώσει στο λειτούργημα που ο καθένας έχει αναλάβει. 
 
                                                                   Μενέλαος Τσαούσης 
                                                 Διοικητής & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Α.Τ.   
 
                                                            
                                                              Καλλιθέα, 1η Μαρτίου 2017       
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Χαιρετισμός, του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκωφών-Γονέων, 
Κηδεμόνων Τυφλοκωφών Παιδιών και Φίλων αυτών: «ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» 
 
   Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Νίκου Δημητρίου ο οποίος υπήρξε 
δάσκαλος ειδικής αγωγής και διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο 
Τυφλοκωφών που λειτουργεί στο ΚΕΑΤ από το 2003. 
   Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι το βιβλίο αυτό, αν και μικρό, 
είναι σημαντικό για την ιστορία της τυφλοκώφωσης και της εκπαίδευσης 
των τυφλοκωφών στην Ελλάδα. 
   Ξεκινάει από την επίσκεψη της Αμερικανίδας Έλεν Κέλλερ το 1946 στην 
Ελλάδα και καταλήγει στην Ελληνίδα Καλλιόπη Καρανικόλα που αγωνίστηκε 
για την εκπαίδευση των τυφλοκωφών στην χώρα μας,  αφιερώνοντας τη ζωή 
της στην επίτευξη της αναγνώρισης της τυφλοκώφωσης ως ανεξάρτητης 
αναπηρίας καθώς και τη λειτουργία εκπαιδευτικών δομών στην Ελλάδα. 
   Τον ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία του και την έρευνα των στοιχείων 
από τον τύπο της εποχής, για την επίσκεψη της Έλεν Κέλλερ στην Ελλάδα και 
για τα χρόνια που ακολούθησαν. 
 
                                 Η πρόεδρος Διαμάντω Μάτσα 
                    και το Δ.Σ. του συλλόγου «ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» 
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                                                  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
  Αφορμή για το παρόν πόνημα έδωσε η ηθελημένη τοποθέτησή μου στο 
νεοϊδρυθέν Ειδικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας, το 2003. Η επίσκεψη 
της Helen Keller, αλλά και το έργο της Καλλιόπης Καρανικόλα, ήταν δυο 
ιστορικά στοιχεία που τα συναντούσα σε κάθε μου βήμα, στην προσπάθειά 
μου, μαζί και με τον σύλλογο διδασκόντων να στήσουμε το σχολείο. Κανείς 
δεν γνώριζε την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης της Helen Keller, το μόνο 
ιστορικό στοιχείο ήταν η φωτογραφία στο σκαλιά του ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ. Από 
την χειμερινή ενδυμασία και το λόγο της επίσκεψης, που ήταν η 
αποκατάσταση των τυφλών που άφησε πίσω του ο πόλεμος του 1940, 
ψάχνοντας στον τύπο της εποχής έφτασα στο ιστορικό της επίσκεψης. Σε 
επικοινωνία μου με το A.F.B. έφτασε στα χέρια μου η αλληλογραφία και οι 
φωτογραφίες που δημοσιεύω. Για την Καλλιόπη Καρανικόλα, οι 
πληροφορίες ήταν πολλές, μα κυρίως αυτό που σε τύλιγε όταν μιλούσαν για 
την Καλλιόπη, όσοι την γνώριζαν, ήταν ένα κύμα από αγάπη. «Η Αγία», «τι 
υπέροχος Άνθρωπος», «ήταν ένας Άνθρωπος με μεγάλη αγάπη», «ήταν 
ακούραστη, και τι δεν έκανε για τον Κοσμά και τον Απόστολο», ήταν μερικά 
από τα λόγια με τα οποία την περιέγραφαν, όσοι μιλούσαν για το έργο της, 
σε σχέση με τα τυφλοκωφά παιδιά. Έτσι, όταν το 2006, ονομάσαμε προς 
τιμή της, με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, την αίθουσα 
στο 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ., σε 
«ΑΙΘΟΥΣΑ Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ» (15-6-2006), υλικό από την ζωή και το έργο της 
Καλλιόπης Καρανικόλα έφτασε στα χέρια μας, το οποίο και δημοσιεύω. 
  Στο σημείο αυτό θα ήθελα, να ευχαριστήσω, την φίλη Ευγενία Σαρρή για 
την μετάφραση της αλληλογραφίας της Helen Keller, την Εύη Γεωργίου για 
την δακτυλογράφηση του έργου και τον Νίκο Τασιόπουλο για την βοήθεια 
στην σελιδοποίηση. Επίσης την κ. Δέσποινα Μυλωνά και την κ. Γεσθημανή 
Δημητριάδη για το φωτογραφικό υλικό που μου παραχώρησε, την κ. Σιώρη 
και την κ. Ζαχαροπούλου, για την άδεια να δημοσιεύσω φωτογραφικό 
υλικό. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο εκπαιδευτικό προσωπικό του 
σχολείο των τυφλοκωφών και άξιους συνεργάτες μου, την ψυχολόγο κ. 
Μαρία Συφάκη, την εργοθεραπεύτρια κ. Λευκοθέα Οικονομίδου και την 
βοηθό μας κ. Μαρία Καλτσά. Επίσης τις εργοθεραπεύτριες κ. Γεωργία 
Παππά, και κ. Ράσα Ακάρι από το ΚΕΑΤ. Τον Δ/ντη του Σχολείου Τυφλών 
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Καλλιθέας, κ. Φίλλιπο Κατσούλη και την Προϊσταμένη του Σχολείου 
Τυφλοκωφών Καλλιθέας, κ. Μαρία Ζέζα, για τις εύστοχες παρατηρήσεις 
τους. Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου-Καρέα, ιδιαιτέρως δε την 
αδελφή Γαληνή, για το όσα μου είπε και έγραψε για την Καλλιόπη 
Καρανικόλα. Την Αργυρώ Ράπτου, για το κείμενο που μου παραχώρησε 
σχετικά με την Καλλιόπη Καρανικόλα. 
  Πολλά ευχαριστώ στον, Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλοκωφών-Γονέων, 
Κηδεμόνων Τυφλοκωφών Παιδιών και Φίλων αυτών-«ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», και 
την Πρόεδρό του κ. Διαμάντω Μάτσα, για την όλη βοήθεια αλλά και στήριξή 
τους στην δημιουργία και έκδοση του παρόντος πονήματος. 
  Τέλος θέλω να αναφερθώ στην αείμνηστη Διοικητή του ΚΕΑΤ, Μπέτυ 
Λεωτσάκου, την αγαπητή μου φίλη Μπέτυ, για την βοήθειά της στα πρώτα 
βήματα της συγγραφής αυτού του πονήματος, στην αλληλογραφία μου με 
το A.F.B., αλλά και στην ολοκλήρωση του, για την συνεργασία που είχα μαζί 
της, ψάχνοντας στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ του ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, την υπογραφή 
της Helen Keller, αλλά και για τον πρόλογο που δεν πρόλαβε να μου γράψει. 
Λυπάμαι που δεν ολοκληρώσαμε μαζί και την επετειακή εκδήλωση για τα 
70 χρόνια από την έλευση της Helen Keller, που είχαμε ετοιμάσει, παρόλα 
που εκείνη μας πίεζε από το κρεβάτι του πόνου, να γίνει. 
  Ευχαριστώ και τον νέο Διοικητή του ΚΕΑΤ, κ. Τσαούση Μενέλαο, για την 

τιμή να προλογίσει το βιβλίο μου. 
   
                                                                 1-3-2017 
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                                        Κεφάλαιο  1 
 
      ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ & ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
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22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ 
ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν 
 
                                                              Ματθαίος, κεφ:12, στίχος:22 
 
 
  Το παραπάνω χωρίο από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι το πρώτο 
γραπτό μνημείο και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα που αναφέρεται στην 
αναπηρία της τυφλοκώφωσης. Από τότε έπρεπε να περάσουν περίπου 1900 
χρόνια, δηλαδή 19 αιώνες για να ξανακουστεί η λέξη τυφλοκώφωση ή για 
την ακρίβεια η λέξη τυφλοκωφάλαλος, -η. Αφορμή έδωσε η επίσκεψη της 
μεγάλης Αμερικανίδας  τυφλοκωφής διανοήτριας ΕΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ στην 
Ελλάδα. Επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1946.  
 
1. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ.  

 
  Η επίσκεψη της Helen Keller στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1946 ήταν ένα 
γεγονός που απασχόλησε τον τύπο της εποχής, θα λέγαμε ότι καμιά από τις 
μεγάλες αθηναϊκές  καθημερινές εφημερίδες δεν άφησε αδιάφορη. Η 
είδηση της επίσκεψης συνοδεύεται τόσο από ρεπορτάζ για αυτήν καθ’ 
αυτήν την επίσκεψη, την σημασία και το νόημά της, όσο και με άρθρα για 
την ζωή και την δράση της Helen Keller.  
   Η Helen Keller, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής φτάνει στην Αθήνα από 
την Ιταλία,  την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 19461. Προηγουμένως είχε 
επισκεφθεί και την Αγγλία και την Γαλλία. Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται 
σε μια περιοδεία που είχε ξεκινήσει με σκοπό να επισκεφθεί όλες τις χώρες 
που έλαβαν μέρος στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να βοηθήσει 
στην αποκατάσταση των τυφλών  που άφησε πίσω του ο πόλεμος και 
σύμφωνα με στοιχεία που η ίδια έδωσε στην δημοσιότητα υπολογίζονται σε 
1.300 στην Αμερική, 600 στην Αγγλία, 352 στην Γαλλία, 250 στην Ιταλία και 
10.000 στην Ρωσία2. Η Ρωσία ήταν η χώρα που ήθελε να πάει μετά την 
Ελλάδα, κάτι που είχε ζητήσει από τον Ρώσο Πρέσβη στην Αγγλία3. Η Helen 
Keller μετά τη λήξη του πολέμου  ασχολήθηκε με το θέμα της 
αποκατάστασης, ειδικώς των τυφλών που αυτός εδημιούργησε4.  
    Γράφει χαρακτηριστικά ΤΟ ΒΗΜΑ της 22-11-1946,σ.2, « ΜΙΣ ΕΛΕΝ 
ΚΕΛΛΕΡ: Από προχθές ευρίσκεται εις τας Αθήνας η διεθνώς γνωστή τυφλή 
και κωφάλαλος  
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Αμερικανίς συγγραφεύς μις Έλεν Κέλλερ με την συνοδόν της μις Τόμψον. Η 
διακεκριμένη Αμερικανίς, αφοσιωμένη εις το έργο της αποκαταστάσεως των 
τυφλών ως μελών της κοινωνίας και της βελτιώσεως των συνθηκών της 
ζωής, ασχολείται ειδικώς με τους τυφλούς του πολέμου τα δύο τελευταία 
χρόνια. Επί κεφαλής μιας οργανώσεως υπο τον τίτλον «Ο Φάρος των 
Τυφλών» περιοδεύει εις τας χώρας που εταλαιπωρήθησαν εκ του πολέμου 
……….Η διακεκριμένη συγγραφεύς και μεγάλη ανθρωπίστρια επεσκέφθη το 
υπουργείον της Υγιεινής και μετέβη χθες εις τον Οίκον των Τυφλών. Θα 
παραμείνη επί τρεις ημέρας και θα μεταβή και πάλιν εις την Αγγλίαν. Εις 
τους αντιπροσώπους του τύπου που εδέχθη επροκάλεσεν εξαιρετικήν 
εντύπωσιν η πίστις της προς το έργον εις το οποίον έχει αφοσιωθή αλλά προ 
παντός    η μεγάλη νοημοσύνη της.» 
 

 
    Η Helen Keller με Έλληνες τυφλούς βετεράνους, που άφησε πίσω του ο Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. (A.F.B.) 

 
Την Πέμπτη  21 Νοεμβρίου 1946 η Helen Keller επισκέπτεται τον  τότε  ΟΙΚΟ 
ΤΥΦΛΩΝ5 (Κ.Ε.Α.Τ. σήμερα ) στην Καλλιθέα. Είναι μια επίσκεψη σταθμός για 
το ίδρυμα με συνέπειες και στην εκπαίδευση των τυφλοκωφαλάλων 
(τυφλοκωφών σήμερα). « Η επίσκεψις της Έλεν Κέλλερ εις τον «Οίκον 
Τυφλών» άφισεν εις πάντας τους παρισταμένους ανεξίτηλον την σφραγίδα 
της διαβάσεως μιας πραγματικής διανοίας.»6 Συνοδεύεται και από   τον τότε 
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Υπουργό Υγιεινής κ. Κότσανο. Αναφέρει συγκεκριμένα η ΕΣΤΙΑ της 22-11-
1946,σ.4,  « Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ: Η κ. Κέλλερ, η οποία είναι 
καταπληκτικόν φαινόμενον νοημοσύνης και δραστηριότητος, μολονότι 
στερείται φωνής, οράσεως και ακοής, θα παραμείνη εις Αθήνας επί 
τριήμερον, θα μελετήση δε όλα τα σχετικά με τους τυφλούς και 
κωφαλάλους………..» 
 

 
     Ρεπορτάζ στην εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» της 23-11-1946, για την επίσκεψη της 
Helen Keller, στην Ελλάδα. 

 
  Οι εφημερίδες της εποχής δημοσιεύουν και φωτογραφίες με 
κατατοπιστικές λεζάντες όχι μόνο για την επίσκεψη της Κέλλερ στην Ελλάδα 
αλλά και για τις αξιοθαύμαστες  ικανότητές της όπως να «…...«ακούει ένα 
τυφλόν βιολιστήν , επιθέτουσα το χέρι της εις το βιολί του.»,7 
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«ακούει ένα τυφλόν βιολιστήν , επιθέτουσα το χέρι της εις το βιολί του.» (A.F.B.) 

 
  ή το ότι «….συνεννοείται λαμπρά, επιθέτουσα το χέρι εις το στόμα της 
γραμματέως της μις Πόλλυ  Θόμψον και εξηγούσα το νόημά της από τας 
κινήσεις των χειλέων της.»8. Εντύπωση προκαλούν και οι χαρακτηρισμοί για 
την αναπηρία της Κέλλερ, τυφλή και  κωφή, τυφλή και κωφάλαλη, τυφλή η 
ίδια και κωφάλαλος , αόματος9  και κωφάλαλος, αλλά και για τις ικανοτητές 
της, «Ακούει με το αριστερό της χέρι και μιλάει με το δεξί της. Το πρώτο 
πασπατεύει το στόμα της μις Τόμσον και το άλλο ψάχνει με ταχύτατες 
κινήσεις το χέρι της συνοδού της.» διαπρεπής λογοτέχις, Αμερικανίς 
συγγραφεύς, περίφημος  Αμερικανίς  συγγραφεύς, διάσημος  Αμερικανίς  
συγγραφεύς, ένα πρόσωπο συμπαθέστατο και ταταυχρόνα ένα υψηλό 
παράδειγμα πίστεως στη ζωή και επιμονής10, μια αξιοθαύμαστος 
επισκεπτριά μας, από την ψηλάφησιν των κινήσεων των χειλέων της οποίας( 
σ.σ. συνοδού της ) κατορθώνει να αντιλαμβάνεται τι της μεταδίδει11.  
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   «Ακούει με το αριστερό της χέρι και μιλάει με το δεξί της. Το πρώτο πασπατεύει 
το στόμα της μις Τόμσον και το άλλο ψάχνει με ταχύτατες κινήσεις το χέρι της 
συνοδού της.»(A.F.B.) 
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   Σημαντικό μα και ενδεικτικό του κλίματος  και της απήχησης της στην 
ελληνική κοινωνία της επίσκεψης Κέλλερ είναι το άρθρο της εφημερίδας 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ,  της 22-11-1946, στην σελίδα 2 : Η Κέλλερ έχει 
αφιερώσει τη ζωή της στην εξυπηρέτηση των ομοιοπαθών της. Έχει ιδρύσει 
στην Αμερική μαζί με την Μίσες Γουίνφρεδ Χώλτ το «Φάρο των Τυφλών», 
γράφει άρθρα και δίνει διαλέξεις. Τα πιο γνωστά της βιβλία είναι: «Στον 
κόσμο που ζώ» , « Έξω από το σκοτάδι», «Στα μισά του δρόμου», «Άς έχουμε 
πίστη», «Η θρησκεία μου» κ.ά.  Στους Έλληνες δημοσιογράφους που 
δέχθηκε χθές στο ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας είπε σχετικά με την 
αποστολή της: «Οι τυφλοί, μπορούν και πρέπει να πάρουν την θέση τους 
στη ζωή. Παρακαλώ εσάς τους δημοσιογράφους να κάνετε τον κόσμο να 
νιώσει πως δεν πρέπει να φερόμαστε στους τυφλούς σαν σε ξεχωριστή τάξη 
και να τους κλείνουμε σε άσυλα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να γίνουν 
χρήσιμοι στον εαυτόν τους και στην κοινωνία…… τυφλοί μαθαίνουν 
επαγγέλματα, τέχνες κ.τ.λ. κι όσοι θέλουν σπουδάζουν. Πολλοί γίνονται 
μουσικοί. Οι γερουσιασταί Γκέρ, Στώλλ και άλλοι είναι τυφλοί. …….Και 
κατέληξε με τα εξής λόγια « Εύχομαι ν΄ανυψωθούν στην Ελλάδα οι τυφλοί 
στο ύψος του Ομήρου».» 
   Τέλος η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της 22-11-1946 στη σελίδα 2 
φιλοξενεί άρθρο της  Helen Keller με τίτλον: ΜΙΑ ΔΙΑΣΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ- «ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΒΛΕΠΑ ΑΝ ΕΙΧΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΤΡΕΙΣ 
ΜΕΡΕΣ . . . .»- ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Κ. ΕΛΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ. Το άρθρο δημοσιεύθη 
πρώτα σε ένα αμερικανικό περιοδικό το 1933.  Την πρώτην ημέρα η Helen 
Keller θα την αφιέρωνε στους φίλους της, « ..θα εκύτταζα με προσοχήν την 
μορφήν τους για να αποτυπωθούν εις την σκέψιν μου  τα εξωτερικά σημεία 
της ομορφιάς τους που κλείνει μέσα η καρδιά τους. Θα αφήνα επίσης τα 
μάτια μου να ξεκουραστούν επάνω εις το προσωπάκι ενός βρέφους, για να 
συλλάβω το όραμα της παιδικής της αθώας ομορφιάς που δεν έχει ακόμα 
δηλητηριασθή από τις κακίες του κόσμου. Θα ήθελα να έβλεπα τα βιβλία 
…….…και τα πιστά μάτια των δύο σκύλων μου. Το απόγευμα θα έκανα ένα 
μεγάλον περίπατον εις το δάσος……….θα έψαλλα ένα ύμνον εις το 
ηλιοβασίλευμα …………νομίζω ότι θα μου ήτο αδύνατον να κοιμηθώ.». Την 
επόμενη μέρα θα την αφιέρωνε στα δημιουργήματα του ανθρώπινου νου, 
κυρίως την καλλιτεχνική δημιουργία, « …θα επήγαινα εις τα μουσεία……να 
επισκεθφώ τας πινακοθήκας……. Το βράδυ της ιδίας ημέρας θα επήγαινα εις 
το θέατρον ή εις τον κινηματογράφον.» Την τρίτη και τελευταία ημέρα θα 
την περνούσε μαζί με τον κόσμο του μόχθου, τον εργαζόμενο κόσμο, 
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     Ρεπορτάζ στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 22-11-1946, για την  
 επίσκεψη της Helen Keller, στην Ελλάδα. 
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 « Το πρωί της επομένης θα εχαιρέτιζα και πάλιν την ανατολήν του ηλίου.  
Θα αφιέρωνα την τρίτην αυτήν ημέραν δια να γνωρίσω τον εργαζόμενο 
κόσμο…….Θα εστεκόμουν πρώτα εις ένα πολυσύχναστον κέντρον και από 
μια γωνία θα προσπαθούσα καθώς θα έβλεπα τον κόσμο να περνά να 
μαντεύσω κάτι από τον καθημερινόν βίον των ανθρώπων. Εάν θα έβλεπα 
χαμόγελα θα ήμουν ευτυχισμένη. Εάν έβλεπα αποφασιστικούς ανθρώπους 
θα ήμουν υπερήφανη. Εάν θα έβλεπα πονεμένες μορφές θα επονούσα κι’ 
εγώ μαζί, …….θα έκανα ένα γύρον εις τη πόλιν , εις τις λαϊκές συνοικίες, εις 
τα εργοστάσια, ……»Τελειώνοντας η Helen Keller μας λέει: Χρησιμοποιήσατε 
τα μάτια σας ως εάν να διατρέχετε τον κίνδυνον να τυφλωθήτε την 
επομένην  ημέραν. Από όλες όμως τις αισθήσεις είμαι βεβαία πως η όρασις 
θα είναι εκείνη που θα σας προσφέρη την μεγαλυτέραν ηδονήν.».  
  Μέσα από τον τύπο της εποχής αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη αγωνία της 
Κέλλερ, αλλά και τον αγώνα της, να αποκατασταθούν οι τυφλοί και να έχουν 
μέσα στην κοινωνία ισότιμη θέση και οι τυφλοί της Ελλάδας. Ο φορέας για 
την επιτυχία του εγχειρήματος δεν είναι άλλος από τον νεοϊδρυθέντα τότε 
ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ο Φάρος πίστευε η Κέλλερ, όπως θα δούμε 
παρακάτω στην αλληλογραφία που αφήσε πίσω της, ήταν το όχημα για την 
ανύψωση των τυφλών της Ελλάδας και νομίζω ότι δεν διαψεύστηκε.       
 
 
 2.  ΤΙ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ 
 
    Βεβαίως δεν ήταν δυνατό να μην επισκεφθεί ερχόμενη στην Ελλάδα τον 
ΟΙΚΟ ΤΥΦΛΩΝ.  Έτσι στις 21 Νοεμβρίου 1946 ημέρα Πέμπτη η Helen Keller 
ανεβαίνει τα σκαλιά της κεντρικής εισόδου του τότε ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 
πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη. Συνοδευομένη και από τον Υπουργό 
Υγιεινής κ. Κότσανο καθώς και από την γραμματέα και μεταφράστριά  της 
Δεσποινίδα Πόλυ Τόμσον. Την υποδέχεται η τότε Διευθύντρια του 
ιδρύματος κ. Παπαδοπούλου, η οποία  την ξεναγεί στο ίδρυμα  και τη 
ενημερώνει για το έργο που επιτελείται εκεί. Φεύγοντας, αφού υπογράψει 
στο βιβλίο επισκεπτών – που φυλάσσεται σήμερα στο γραφείο Διοικητή του  
ΚΕΑΤ και φέρει την υπογραφή της-  φωτογραφίζεται στα  εξωτερικά σκαλιά 
του ιδρύματος μαζί με το προσωπικό του και τους μαθητές του.  
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Η υπογραφή της Helen Keller, στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ του ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, που 
φυλάσσεται στο Γραφείο Διοικητού του ΚΕΑΤ. Μαζί της υπογράφει και η συνοδός 
της Polly Tomson, με ημερομηνία 21/11/46. 

 
    Η Helen Keller, σε αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψή της στον ΟΙΚΟ 
ΤΥΦΛΩΝ, μπροστά από το ΑΜΠΕΤΕΙΟ, μαζί με το προσωπικό και τους τυφλούς 
μαθητές, την 21/11/1946. Μαζί της είναι η Polly Tomson και ο Eric Boulter.   
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     Η δασκάλα κ. Μίνα (Γεσθημανή Δημητριάδη), με τυφλοκωφό μαθητή της, το 
1956, στον ΟΙΚΟ ΤΥΦΛΩΝ 

 
 Η επίσκεψη όμως αυτή ήταν σταθμός για την ιστορία του. Να πως 
περιγράφεται δέκα χρόνια αργότερα: 
  «Μολονότι τυφλή και κωφάλαλος είναι εν τούτοις εις θέσιν να 
αντιλαμβάνεται και να αφομοιώνη μετά εκπληκτικής ταχύτητος και τας 
πλέον συνθέτους εννοίας όχι μόνον της καθ΄ημέραν κοινής σκέψεως αλλά 
και της επιστήμης και της τέχνης. Εις την μουσικήν φερ’ ειπείν , δύναται δια 
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της αφής να αντιληφθή και τους πλέον λεπτούς τόνους και να διακρίνη την 
μουσικήν αρμονίαν.  
 Κατά την επίσκεψην της εις τον «Οίκον Τυφλών» παρακολούθησε την εν 
αυτώ συντελουμένην εργασίαν και εκφράσασα τον ενθουσιασμό της δια το 
έργον των Σχολών ενεθάρρυνε με σοφά και πρακτικά λόγια (εις την γλώσσαν 
εννοείται των κωφαλάλων μεταφραζομένην) τους μικρούς τυφλούς και 
ήσκησεν επ αυτών ευεργετικήν και σπανίως δι’ ολίγας στιγμάς 
συναντωμένην αγαθοποιόν ψυχικήν και πνευματικήν επίδρασιν.»12  
  Έτσι το 1948 ιδρύθηκε « ειδικόν τμήμα τυφλοκωφαλάλων»13  το οποίο 
ξεκινά με μια μαθήτρια, την Αγγελική και πρώτη δασκάλα την Κα  Μίνα 
(Γεσθημανή)  Δημητριάδη, η οποία προς τούτο πήγε με υποτροφία στην 
Ιταλία (Σχολή Ρομανιόλι, στη Ρώμη)  όπου διδάχτηκε το σουηδικό δακτυλικό 
αλφάβητο το οποίο δίδαξε και στους μαθητές της14. 
    Όμως το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των τυφλοκωφών δεν κράτησε για 
πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το 1956 η « τάξις των τυφλοκωφαλάλων» είχε 
δυο μαθητές, τη μεγάλη δυσκολία στην διδασκαλία των τ/κ μαθητών και τον 
πολύ κόπο που απαιτείται, δίνει με πολύ ωραίο τρόπο η Κα Μίνα 
Δημητριάδη λέγοντας, «Θυμάμαι ότι το ανέβασε τότε ( σ.σ. την ζωή της Ε.Κ.  
από το βιβλίο της « Η ζωή μου»)  στο θέατρο η Έλλη Λαμπέτη. Μου είχε πει 
τότε «αυτή η συνεννόηση αντέχεται για μια θεατρική παράσταση, αλλά όχι 
για μια ζωή!»15. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες εκπαίδευσης τ/κ στην 
Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης «ΗΛΙΟΣ», από την καθηγήτρια Νέλλυ-
Χατζηγεωργίου-Καπετανάκη, η οποία είχε σπουδάσει το δακτυλικό 
αλφάβητο στην Αφρική. Όλα αυτά σταματούν την δεκαετία του ’60. 
 Από το 1992, με την εμφάνιση 3 μικρών τ/κ παιδιών στο προσχολικό τμήμα 
του ΚΕΑΤ, ξεκινά νέος αγώνας για την εκπαίδευση των τ/κ. Έτσι το ίδιο έτος 
ιδρύεται ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών παιδιών 
που ονομάσθηκε αργότερα -το 2003- «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», με την πρωτοβουλία 
της Κ. Καρανικόλα, γεωπόνου, ιεραποστόλου, αναδόχου τ/κ παιδιού, με 
στόχο την εκπαίδευση των τ/κ, την έρευνα για τα τ/κ άτομα και την 
αποκατάστασή τους. 
  Με την πρωτοβουλία της κ. Αργυρώς Ράπτου καθηγήτριας Ξένων Γλωσσών 
του ΚΕΑΤ, άρχισε η συνεργασία με τον Γάλλο Δ/ντη Σχολείου Τ/Κ και 
πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Τ/Κ (DbI) Jacques Souriau, το κέντρο του 
οποίου επισκέφτηκε με γονείς και προσωπικό, και τους καθοδήγησε 
συμβουλευτικά, καλώντας τους επίσης για παρακολούθηση  εκπαίδευσης, 
στο σχολείο του στο Poities στην Γαλλία.  
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  Το 1993 οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία τριήμερη συνάντηση της 
Ευρωπαϊκής Γραμματείας Τ/Κ στην Βάρη, με θέμα την, «Εκπαίδευση των 
Τ/Κ», όπου συμμετείχαν όλοι οι αντιπρόσωποι, απ’  όλες τις χώρες της τότε 
ΕΟΚ, με απώτερο στόχο την δημιουργία υπηρεσιών στην Ελλάδα. Σε αυτή 
την συνάντηση συνέβαλαν όλοι οι φορείς Τυφλοκωφών της χώρας, όπως: 1. 
ΚΕΑΤ(Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών), 2. ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, 3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ, 4. ΚΕΚΙΠΡΟ(Κέντρο 
Κινητικότητας & Προσανατολισμού), 5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ, 6. ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΩΦΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. 
  Έκτοτε οργανώθηκε πλήθος σεμιναρίων με ειδικούς από το εξωτερικό και 
εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων, όπου επισκέπτοντο τους αρμοδίους 
Υπουργούς Παιδείας και Υγείας για την αναγκαιότητα δομών εκπαίδευσης 
και αποκατάστασης Τ/Κ. 
  Οφείλουμε να αναφέρουμε ορισμένα ονόματα ατόμων από Διεθνείς 
Οργανισμούς, που στήριξαν τα αιτήματά μας, όπως: α) Jacques Souriau, 
πρόεδρο του DbI (1991-1995), β) Michael Collins, πρόεδρο του DbI (1999-
2003), γ) Lex Grandia, πρόεδρος της WFDB (Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Τυφλοκωφών), δ) William Green, πρόεδρο του DbI (2003-2011). 
 

 
          Η αείμνηστη Καλλιόπη Καρανικόλα, πανευτυχής με τον Κοσμά. 
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 Αποκορύφωμα των προσπαθειών είναι η οργάνωση ετήσιου σεμιναρίου 
από το ΚΕΑΤ, κατά το 2002-2003, υπό την καθοδήγηση του κ. Στρατή 
Χατζηχαραλάμπους, με στόχο την εκπαίδευση των Τ/Κ, με μεγάλη 
ανταπόκριση από ειδικούς επαγγελματίες ειδικής αγωγής, και επίσης με 
συμβολή ειδικών αλλά και εθελοντών. 
  Με όλη αυτή την πορεία των 10 χρόνων, τελικά φτάσαμε το 2002 στην 
ίδρυση σχολείου Τ/Κ, που στεγάζεται στο ΚΕΑΤ. 
 Πιο συγκεκριμένα, το  «2002,  με την Υ.Α. 9407/13-9-2002, που 
δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. 1248/Τ.Β΄/24-9-2002 ιδρύεται το 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, που λειτούργησε για 
πρώτη φορά την 1-9-2003 στο παλιό κτίριο του ΚΕΑΤ και από την Δευτέρα 
13-9-2003 στο καινούργιο κτίριο ( αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν ο πρώτος 
φορέας που εγκαταστάθηκε μέσα στο νέο κτίριο του ΚΕΑΤ ). Την Πέμπτη, 2-
10-2003 υποδέχεται τους  πρώτους μαθητές του.»16. 
 

  
  Ο William Green πρόεδρος του DbI, το 2005, κατά την επίσκεψή του στο σχολείο 
των Τ/Κ. Από αριστερά η κ. Λευκοθέα Οικονομίδου, εργοθεραπεύτρια του 
σχολείου, και η κ. Μαρία Συφάκη ψυχολόγος του σχολείου. 
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   Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου ήταν ο δάσκαλος και 
Προϊστάμενός του κ. Νικόλαος Ι. Δημητρίου, η ψυχολόγος κ. Μαρία Συφάκη, 
από το Υπουργείο Παιδείας, και από το ΚΕΑΤ, η εργοθεραπεύτρια κ. Γεωργία 
Παπά και κ. Ράσα Ακάρι. Αργότερα τοποθετήθηκε η εργοθεραπεύτρια κ. 
Λευκοθέα Οικονομίδου και η βοηθός κ. Μαρία Καλτσά (ΕΒΠ), επίσης από το 
Υπουργείο Παιδείας. 
  Το πέρασμα της Helen Keller από την Ελλάδα αλλά και ο σπόρος17  που 
έσπειρε η Κα Καλλιόπη Καρανικόλα πολύ αργότερα είχαν σαν αποτέλεσμα 
να φτάσουμε να μιλάμε σήμερα για την τυφλοκώφωση σαν μια ξεχωριστή 
αναπηρία18.  
                 
3. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΛΕΡ  
 
  Φεύγοντας η Helen Keller19 από την Ελλάδα διατηρεί αλληλογραφία με τον  
Eric Boulter , τον άνθρωπο που την φιλοξένησε στην Ελλάδα. Ο Eric Boulter20 
ήταν ο  υπεύθυνος της UNRRA και του NEAR EAST FOUNDATION. Του 
στέλνει δυο γράμματα το δεύτερο έχει  ημερομηνία 10-02-1947 και το 
πρώτο  τοποθετείται λίγο νωρίτερα (μεταξύ 13-12-1946 και 22-1-1947). Ο  
Eric Boulter της στέλνει συνολικά έξι γράμματα, που κάποια από αυτά 
απευθύνει μαζί στην Helen Keller αλλά και στην Poly Tomson.  Τα γράμματα 
αυτά φυλάσσονται στο AMERICAN FOUNDATION FOR THE BLIND (A.F.B.) -
αφορμή για να ασχοληθώ με την ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ και να φτάσω δια 
αλληλογραφίας να έχω στην κατοχή μου αντίγραφα από  αυτά τα γράμματα, 
ήταν η ηθελημένη τοποθέτηση  μου στο νεοϊδρυθέν 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Αξίζει να αναφέρουμε κάποια 
αποσπάσματα από αυτά. 
      Στο δεύτερο γράμμα γράφει χαρακτηριστικά για την επίσκεψή της στην 
Ελλάδα, «…..προτιμώ να σου πω αμέσως ότι η επίσκεψη της Polly και της 
δικής μου στην Ελλάδα ήταν μια εξαιρετικά συγκινητική εμπειρία η οποία 
μου είναι ακόμα δύσκολο να την αποδώσω με λέξεις», και συνεχίζει «Ήταν 
μια εμπειρία γεμάτη με τόση ομορφιά μα και τραγωδία, μέσα σε μια δυνατή  
ποιητική ατμόσφαιρα που φώτισε τα αισθήματά μου και τις αισθήσεις μου, 
όπως η Αθήνα έχει φωτίσει την παγκόσμια ιστορία. Ήταν μια περιδίνηση 
μεγαλείου, και το μεγαλείο αυτό είχε πολλά στοιχεία, όπως την λάμψη των 
θεοτήτων που κατεβαίνει απ’ τον Όλυμπο, τον βροντερό ήχο της Ιλιάδας και 
το απαλό φούσκωμα των κυμάτων της Οδύσσειας, τις θύελλες φωτός από 
την Φιλοσοφία και την Ρητορική τέχνη, τους παιάνες  ιδιοφυΐας της 
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Αρχιτεκτονικής και της Γλυπτικής, και τέλος το σκότος της κατάκτησης από 
τους Ρωμαίους και τους Τούρκους όπου ενώ η Αθήνα είναι αλυσοδεμένη 
αποτελεί η ίδια τον φωτεινό φάρο που φέρνει την Αναγέννηση στην 
Ευρώπη.» 
  Επίσης φεύγει αποκομίζοντας  τις καλύτερες των εντυπώσεις τόσο για το 
έργο που επιτελείται στο Σχολείο Τυφλών του Οίκου Τυφλών, «Σκέφτομαι 
με υπερηφάνεια το θαύμα της αναδιοργάνωσης του Σχολείου των Τυφλών 
της Καλλιθέας, στο οποίο βοηθήσατε  τα μέγιστα, καθώς και της ανανέωσης 
της φιλοδοξίας των μαθητών του, στο να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις 
δυνάμεις τους.», όσο και για το έργο που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ο 
Φάρος Τυφλών «…..αλλά είμαι σίγουρη ότι ο Φάρος στην Αθήνα στον οποίο 
εσείς έχετε κάνει μια τόσο αισιόδοξη κι ελπιδοφόρο αρχή και το Ίδρυμα της 
Εγγύς Ανατολής, θα στείλει τις ακτίνες του  μακριά και στις πιο έρημες ακτές 
της σκοτεινής γης. Το πνεύμα μου ξεχειλίζει από μια φλογερή προσευχή με 
ότι καλύτερο, για το νέο σχολείο για τα τυφλά παιδιά που θα ανοίξει στη 
Θεσσαλονίκη και μακάρι αυτό να γίνει σύντομα. Παρά τις αμέτρητες 
δυσκολίες ο Φάρος της Αθήνας  θα οδηγήσει με τρόπους που δεν έχουμε 
καν ονειρευτεί τις εξορίες του σκοταδιού στην ακτινοβολία και την 
ελευθερία της ανάπτυξης της ψυχής .» . 
   Μεγάλη εντύπωση όμως προκαλεί η άποψή της για την επιστροφή της 
μοναρχίας στην Ελλάδα «Θυμώνω πολύ όταν σκέφτομαι την εγκληματικά 
ανόητη πολιτική των Συμμάχων σχετικά με την αποκατάσταση της μοναρχίας 
στην Ελλάδα, όταν το ενενήντα τοις εκατό των ανθρώπων επιθυμούσαν την 
δημοκρατία. Γιατί αυτό σήμαινε την επιστροφή των αντιδραστικών 
δυνάμεων που ποδοπατούν τις ελευθερίες για τις οποίες πολεμήσαμε στον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – ελεύθερο λόγο,  ελεύθερο τύπο, ελευθερία 
από τον φόβο και την τυραννία -  και σε τι ωφελεί έναν λαό η εθνική 
ανεξαρτησία αν του αρνούνται αυτά τα ανθρώπινα  δικαιώματα. Τα έθνη 
που επέτρεψαν αυτή την ντροπή κάποια μέρα θα μαστιγωθούν από τα 
φίδια της εκδίκησης.»  καθώς και η αγωνία  της  για το μέλλον της 
ανθρωπότητας  από  την αλόγιστη κατασκευή πυρηνικών,  «Η κατασκευή 
βομβών συνεχίζεται και τρομάζω όταν βλέπω ότι οι άνθρωποι ως άτομα δεν 
κάνουν σχεδόν τίποτα για να εμποδίσουν τον πυρηνικό πόλεμο. Μπορώ 
μόνο να ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν από την αίσθηση του 
κινδύνου γι’ αυτούς, πριν να είναι πολύ αργά για να υποστηρίξουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια…». 
  Στο πρώτο γράμμα της αναφέρεται στην ίδρυση του Φάρου Τυφλών και 
στο σπουδαίο έργο που πρέπει να επιτελέσει, « Γεμάτη με ενθουσιασμό και 
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πίστη χαιρετώ εσάς και  τους συνεργάτες σας που ανοίγουν το νέο Φάρο για 
τους  τυφλούς στην Ελλάδα. Το ίδιο το γεγονός της εγκαθίδρυσής του 
μαρτυρά τον διαχρονικό ηρωισμό ο οποίος ξανά και ξανά απελευθέρωσε την 
Ελλάδα από το χειρότερο σκοτάδι – τον εισβάλλοντα βαρβαρισμό. 
  Αυτός ο Φάρος είναι πραγματικά μια Σαλαμίνα προορισμένη να εκτοπίσει 
τα στρατεύματα της απόγνωσης και της άγνοιας, όσον αφορά τους τυφλούς 
και τις δυνατότητές τους. Τον υπερασπίζεται ήδη με το παραπάνω το 
αποδεδειγμένο θάρρος των τυφλών, για τους οποίους αρχίζει αυτήν την 
σταυροφορία. Γεμάτη τρυφερές αναμνήσεις από το καλωσόρισμα των 
τυφλών φίλων μου στην Αθήνα, τους τιμώ γιατί αψηφούν τους 
περιορισμούς καθώς ακολουθούν τον δρόμο τους ενάντια στα σκληρά 
εμπόδια, με  μέσα το σχολείο και τα εργαστήρια. Σίγουρα αυτοί που είναι 
ευλογημένοι με την όραση κι οι οποίοι διατηρούν την ανθρωπιά τους, δεν 
θα τους αφήσουν να αποτύχουν, διοχετεύοντας τη γενναιόδωρη 
ενθάρρυνσή τους και την προστασία τους στις δραστηριότητες του Φάρου. 
Είμαι επίσης σίγουρη ότι οι άνθρωποι στους οποίους φτάνουν οι ακτίνες της 
πληροφόρησης του φάρου θα νιώσουν την ιερότητα της υποχρέωσης τους σ’ 
αυτούς που τυφλώθηκαν στον πόλεμο. Θα κάνουν ότι μπορούν για να 
πληρώσουν ένα μικρό μέρος άπειρου χρέους τους στους ανθρώπους οι 
οποίοι έδωσαν το φως της ζωής τους έτσι ώστε να μην εξαφανιστεί η 
ελευθερία κι ο πολιτισμός από την γη.», ώστε κάποια στιγμή οι τυφλοί να 
αποκτήσουν την θέση που τους αξίζει, «Τότε, αντί να αποτελούν βάρος, οι 
τυφλοί που μπορούν να δουλέψουν, θα έχουν μια αξιόλογη κοινωνική θέση 
με δημιουργικές υπηρεσίες προς την κοινωνία, κι αυτοί οι οποίοι είναι 
εξαιρετικά ταλαντούχοι θα αναρριχηθούν στην Ακρόπολη της ζωής, από την 
οποία τραγούδησε ο Όμηρος, προφήτεψε ο Τειρεσίας και  δάσκαλοι δίχως 
όραση δίδαξαν φιλοσοφία, και τότε το ρητό που χαράχτηκε κάποτε σε μια 
αρχαία πύλη των Αθηνών θα εκπληρωθεί: Ο νους είναι ο αληθινός πλούτος 
των ανθρώπων . ». 
  Τέλος δεσμεύεται να συνεργαστεί με τον Φάρο για το καλό των Ελλήνων 
Τυφλών, «Δεσμευόμενη να συνεργαστώ μαζί σας και με τον Φάρο των 
Τυφλών της Ελλάδας, είμαι, με εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλα του τα 
μέλη.»21 
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19. HELEN KELLER(27-6-1880 Αλαμπάμα ΗΠΑ-1-6-1968, Ήστον, Κονέκτικατ, 
ΗΠΑ): Η Έλεν Κέλλερ γεννήθηκε στην Αμερική το 1880. Σε ηλικία 2 ετών 
έχασε τόσο την όρασή της, όσο και την ακοή της. Με την βοήθεια της 
δασκάλας της Άννας Σάλιβαν, αλλά και της μεγάλης ψυχικής της δύναμης, 
και της χαλύβδινης θέλησής της, μπόρεσε όχι μόνο να μάθει να διαβάζει και 
να γράφει στο σύστημα Μπράιγ, αλλά κατέκτησε και τις ανώτατες μορφές 
σκέψης. Η ίδια, αποτελεί δε για όλους μας, παράδειγμα θέλησης και 
ψυχικής δύναμης. Αγαπούσε ιδιαίτερα την Ελλάδα και την ελληνική 
γλώσσα. Έγραψε σχετικά: «Τι ανέκφραστη χαρά αισθάνομαι, όταν διαβάζω 
για τον Αχιλλέα, τον Οδυσσέα, την Ανδρομάχη κι όλους τους ήρωες της 
Αρχαίας Ελλάδας, στη δοξασμένη τους γλώσσα! Νομίζω πως η Ελληνική 
είναι η πιο χαριτωμένη γλώσσα απ' όσες γνωρίζω. "Αν είναι αλήθεια ότι το 
βιολί είναι το τελειότερο από τα μουσικά όργανα, τότε η ελληνική γλώσσα 
είναι το βιολί της ανθρώπινης σκέψης!» Την Ελλάδα επισκέφτηκε από την 
20η  έως την 23η  Νοεμβρίου 1946.  
 
   Παραθέτουμε για την Helen Keller και μια πληρέστερη βιογραφία της, 
όπως την έγραψε η Εφ. το ΒΗΜΑ της 19-5-2002, και την ερανίσαμε από την 
Διπλωματική Εργασία, της Παρασκευής Τσαβαλιά, «Η ιστορία του Οίκου 
Τυφλών της Ελλάδος», Αθήνα 2015. 
   «Η Έλεν Κέλλερ (1880-1968) γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1880 σε ένα τυπικό 
μικροαστικό σπίτι του αμερικανικού Νότου, στην πολιτεία της Αλαμπάμας. 
Ήταν ένα υγιέστατο και πανέξυπνο κοριτσάκι. Μια ξαφνική ασθένεια όμως 
με πολύ υψηλό πυρετό έμελλε να της στερήσει την όραση και την ακοή για 
πάντα. Ήταν μόλις 19 μηνών. «Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ένιωσα όταν το 
φως έσβησε από τα μάτια μου» είπε χρόνια αργότερα «υποθέτω ότι ένιωσα 
πως ήταν συνεχώς νύχτα και ίσως αναρωτιόμουν γιατί δεν ξημέρωνε ποτέ». 
Η μικρή Έλεν αποκόπηκε σταδιακά από την πραγματικότητα, μη μπορώντας 
να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Δεν είχε καν αρχίσει να μιλάει όταν 
έχασε τις δύο πολυτιμότερες αισθήσεις της. Εξέφραζε τις επιθυμίες και τα 
συναισθήματά της χρησιμοποιώντας έναν στοιχειώδη κώδικα με 60 
χειρονομίες και ανέπτυξε στο έπακρον την αφή και την όσφρηση. Οι 
απεγνωσμένες προσπάθειές της να σπάσει το φράγμα της σιωπής μέσα στο 
σκοτάδι τη μετέτρεψαν όμως σε ένα αγρίμι που έτρωγε με τα χέρια και 
παρουσίαζε ανεξέλεγκτα και βίαια ξεσπάσματα. Τότε η οικογένεια Κέλλερ, 
με τη βοήθεια του Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, απευθύνθηκε στη Σχολή 
Τυφλών Πέρκινς στη Βοστώνη, η οποία τον Μάρτιο του 1887 έστειλε στην 
Αλαμπάμα την απόφοιτό της Ανν Μάνσφιλντ Σάλιβαν, με την ιδιότητα της 
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γκουβερνάντας και δασκάλας της επτάχρονης Έλεν. Γεννημένη τον Απρίλιο 
του 1866 στη Μασαχουσέτη από πάμπτωχους ιρλανδούς μετανάστες η 
Σάλιβαν έχασε τη μητέρα της από φυματίωση σε ηλικία οκτώ ετών και ο 
μέθυσος πατέρας της την έστειλε σε πτωχοκομείο μαζί με τον αδελφό της, ο 
οποίος πέθανε επίσης από φυματίωση λίγο αργότερα. Προσβεβλημένη από 
τράχωμα και σχεδόν τυφλή η Ανν κατάφερε στα 14 της χρόνια να γίνει δεκτή 
στη φημισμένη Σχολή Τυφλών Πέρκινς, από όπου αποφοίτησε σε ηλικία 20 
ετών, αφού είχε ανακτήσει μερικώς το φως της ύστερα από σειρά 
επεμβάσεων. Δασκάλα και μαθήτρια σύντομα έγιναν αχώριστες. Η Σάλιβαν 
άρχισε με το δάχτυλό της να σχηματίζει στην παλάμη της Έλεν διάφορες 
μικρές λέξεις, εκείνη όμως νόμιζε ότι επρόκειτο για παιχνίδι, δεν μπορούσε 
να συνδέσει τα σύμβολα των λέξεων με αντικείμενα ή έννοιες. Το φράγμα 
αυτό έσπασε μήνες αργότερα όταν η Σάλιβαν έβαλε το ένα χέρι της Ελεν 
κάτω από τρεχούμενο νερό ενώ παράλληλα σχημάτιζε επαναλαμβανόμενα 
τη λέξη «νερό» στο άλλο της χέρι: η μαθήτρια συνειδητοποίησε αστραπιαία 
ότι υπήρχαν ονόματα για όλα τα πράγματα που την περιέβαλλαν. 
Ενθουσιασμένη έμαθε μέσα σε μία ημέρα 30 νέες λέξεις, που έγιναν 
σύντομα εκατοντάδες και τις οποίες σταδιακά κατάφερε να συνδυάζει σε 
απλές προτάσεις. Γρήγορα η φιλομαθής Έλεν έμαθε να γράφει σε ειδική 
γραφομηχανή και να διαβάζει κείμενα σε αλφάβητο μπράιγ. Το 1888 το 
αχώριστο δίδυμο μετακόμισε στη Βοστώνη, όπου το παιδί-θαύμα φοίτησε 
στη Σχολή Πέρκινς. Δεν μπορούσε όμως να μιλήσει, πράγμα που κατάφερε 
για πρώτη φορά σε ηλικία εννέα ετών, με τη βοήθεια ειδικευμένης 
δασκάλας η οποία τοποθετούσε το χέρι της Έλεν πάνω στα χείλη της την 
ώρα που πρόφερε τις λέξεις, μέσα στο στόμα της για να μάθει να τοποθετεί 
σωστά τη γλώσσα της και πάνω στον λαιμό της για να νιώθει τις 
διαφορετικές δονήσεις του. Σταδιακά η Κέλλερ έμαθε να διαβάζει τα χείλη 
των άλλων ακουμπώντας το χέρι της πάνω στο στόμα τους και άρχισε δειλά 
δειλά να μιλάει, στην αρχή ακατάληπτα, αργότερα εντυπωσιακά καλά. Το 
1900, ύστερα από τετραετή φοίτηση στο σχολείο θηλέων του Κέιμπριτζ, η 
Κέλλερ ξεκίνησε κολεγιακές σπουδές στο Ράντκλιφ, το «γυναικείο» 
αντίστοιχο του Χάρβαρντ. Πάντα δίπλα της έστεκε ακούραστη βοηθός η Ανν 
Σάλιβαν. Η αποφοίτηση του πρώτου τυφλού και κωφού ανθρώπου στην 
ιστορία από πανεπιστημιακό ίδρυμα ήλθε το 1904 με επαίνους και 
συνοδεύτηκε από το πρώτο, αυτοβιογραφικό, βιβλίο της Κέλερ με τίτλο «Η 
ιστορία της ζωής μου», για να ακολουθήσουν άλλα 13. Η Ανν Σάλιβαν, 
καταβεβλημένη και σχεδόν τυφλή πέθανε ήσυχα τον Οκτώβριο του 1936 σε 
ηλικία 70 ετών. Η Κέλερ άρχισε περιοδείες και διαλέξεις ανά τον κόσμο - 
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επισκέφθηκε περισσότερες από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - 
με σκοπό τη συλλογή χρημάτων και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
στα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε θέματα ρατσισμού και 
φεμινισμού. Σουφραζέτα και μέλος του σοσιαλιστικού κόμματος, δεν 
γλίτωσε το επί Εντγκαρ Χούβερ «φακέλωμα». Τα τελευταία χρόνια της ζωής 
της αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή. Πέθανε ήσυχα στη διάρκεια της 
απογευματινής σιέστας στο Γουέστπορτ του Κονέκτικατ, την 1η Ιουνίου 
1968, λίγες ημέρες προτού γιορτάσει τα 88α γενέθλιά της. Είχε βραβευθεί 
με δεκάδες τιμητικές και ακαδημαϊκές διακρίσεις παγκοσμίως, με κορυφαία 
την απονομή του Προεδρικού Μεταλλίου της Ελευθερίας το 1964 από τον 
Λίντον Τζόνσον, την ύψιστη αναγνώριση που μπορεί να απονεμηθεί σε 
πολίτη των ΗΠΑ. Οι στάχτες της φυλάσσονται ακριβώς δίπλα στις στάχτες 
της «δασκάλας», όπως αποκαλούσε την Ανν Σάλιβαν, στο παρεκκλήσι του 
Σεντ Τζόζεφ κοντά στον Καθεδρικό της Ουάσιγκτον. Βλ. «Ελεν Αρθουρ Κέλερ 
& Ανν Μάνσφιλντ Σάλιβαν Μέισι», εφ. Το Βήμα, 19/5/2002.» 
20.ERIC T.BOULTER (7-6-1917 London England-22-8-1989 London England): 
Ο Eric T. Boulter υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό στον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο και η όρασή του άρχισε να χειροτερεύει το 1945.Το 1946 και σε 
ηλικία 29 χρονών, ήταν εντελώς τυφλός. Ήταν μέλος του προσωπικού του 
Αμερικανικού Ιδρύματος Τυφλών Εξωτερικού από το 1948 ως το 1950. Από 
το 1950 ως το 1961 ήταν Δ/ντής Τομέα του ιδρύματος, κι από το 1972 ως το 
1980 ήταν Γενικός Διευθυντής. 
  Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας στάλθηκε για να 
επιθεωρήσει την κατάσταση των τυφλών εκεί, και να εκπονήσει ένα σχέδιο 
για την μόρφωση, την επανένταξη και την εξάσκηση, σε ένα έθνος που δεν 
είχαν υπάρξει προηγουμένως παρά ελάχιστες υπηρεσίες για τους τυφλούς. 
Κατά την διάρκεια των τριών χρόνων που πέρασε εφαρμόζοντας αυτό το 
σχέδιο, συνάντησε την Έλεν Κέλλερ κατά το πρώτο της ταξίδι για το ίδρυμα. 
Αυτή εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ικανότητα, την ακεραιότητα και 
την γοητεία του, που τον επαίνεσε στον Robert Irwing ο οποίος έκανε την 
δική του μεταπολεμική έρευνα για τους τυφλούς της Ευρώπης μαζί με τον 
George Raverat το καλοκαίρι του 1947.Αυτοί οι δύο συμφώνησαν με την 
γνώμη της Έλεν, με αποτέλεσμα τον επόμενο χρόνο ο ΕΒ να συμμετέχει στο 
ευρωπαϊκό προσωπικό του ιδρύματος, ως βοηθός του George Raverat. 
21. Ο κορμός από το παραπάνω κείμενο αποτελεί την εισήγησή μου στο ΙΔ΄ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, που διοργάνωσε η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
στην Θεσσαλονίκη, 1-3 Δεκεμβρίου 2011, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 
 
 

• Εφημ. ΒΡΑΔΥΝΗ, 21-11-1946 & 23-11-1946 
 

• Εφημ.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ,22-11-1946 & 26-11-1946 
 

• Εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 22-11-1946 
 

• Εφημ. ΕΣΤΙΑ, 22-11-1946 & 25-11-1947 
 

• ΟΙΚΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Γ. ΚΟΥΜΑΡΗ( 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΤΑΜΙΑ),  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1956  

 

• Εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22-11-1946 
 

• Περιοδικό ΤΟ ΔΕΛΤΙΑΚΙ ΜΑΣ, Περίοδος Β’ , Τεύχος 2, Αύγουστος 
2003 . Έκδοση του Πανελληνίου  Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων 
Τ/Κ παιδιών , το ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ. 

 

• Περιοδικό, ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ,τ. 25, Μάιος – Ιούλιος 2004  
 

• Περιοδικό, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ, Έτος 47ον , Απρίλιος 2000,  
Τεύχος 468, Καρύτση 14 – Αθήναι 
 

• Πέτρος Ορφανός, ΥΠΕΠΘ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,  για 
Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες, Οδηγός για Τυφλοκωφούς 
Μαθητές, ΑΘΗΝΑ 2004.  
 

• Τσαβαλιά Παρασκευή, «Η ιστορία του Οίκου Τυφλών της Ελλάδος», 
Διπλωματική Εργασία, ΠΑΝΤΕΙΟ, Αθήνα 2015. 
 

•  A.F.B.: AMERICAN FOUNDATION FOR THE BLIND 
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                                            Κεφάλαιο 2 
 

   Η αλληλογραφία της Helen Keller με τον Eric 
Boulter, μεταφρασμένη, που φυλάσσεται στο 
AMERICAN FOUNDATION FOR THE BLIND 
(A.F.B.). 
 
 

Μετάφραση: Ευγενία  Σαρρή 
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UNRRA 
                    
26 Νοεμβρίου 1946 
 
Αγαπητή Helen, 
   Είναι φυσικά, μάλλον αδύνατο να εκφράσω επαρκώς με λόγια τα 
προσωπικά μου αισθήματα, όπως και όλων των υπολοίπων εδώ μετά την 
επίσκεψη σου στην Ελλάδα. 
   Μια τέτοια επίσκεψη ήταν κάτι που κανείς μας δεν τολμούσε να ελπίζει, 
ήταν ένα γεγονός που θα παραμείνει για πάντα στις αναμνήσεις μας ως μια 
από τις πιο υπέροχες εμπειρίες της ζωής μας. 
   Σε γνώρισα αρκετά καλά για να εκτιμήσω ότι θα προτιμούσες η ανταμοιβή 
που θα σου δοθεί να πάρει την μορφή μιας πιο εντατικής και δραστήριας 
δουλειάς για το καλό αυτών των τυφλών ανθρώπων- αυτών των ανθρώπων 
των οποίων ο σκοπός είναι τόσο κοντά στην καρδιά σου. Μπορώ να σε 
διαβεβαιώσω ότι η επίσκεψή σου μας έχει κάνει όλους να ξανα-
αφιερωθούμε στο τεράστιο έργο που μας περιμένει και δεν θα 
χαλαρώσουμε την αποφασιστικότητα μας ώστε να παρέχουμε στους 
τυφλούς την ευκαιρία να πάρουν την θέση που τους αξίζει στη κοινωνία. 
Με αυτή την αφοσίωση στον στόχο μας σκοπεύουμε να φτιάξουμε ένα 
σύστημα το οποίο θα είναι μια αρμόζουσα και διαρκής απόδοση τιμής και 
για το οποίο ελπίζουμε ότι θα είσαι περήφανη.  
   Μερικές από τις σημειώσεις που ζήτησες εσωκλείονται εδώ – τις 
υπόλοιπες τις κατεύθυνα στο Westport.  Έμαθα χθες τα τρομερά νέα για την 
φωτιά που ξέσπασε εκεί. Θα ήθελα να σου εκφράσω αμέσως την βαθειά 
μου συμπάθεια γι’ αυτή την φοβερή καταστροφή. Ξέρω ωστόσο ότι εσύ 
ειδικά θα δεχτείς τα νέα με κουράγιο και σθένος. 
   Από εδώ και στο εξής η διεύθυνσή μου θα είναι : Near East Foundation ( 
Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής) , Βασ. Σοφίας 4 , Αθήνα. Εκεί θα στείλεις αν θέλεις 
μήνυμα για το Φάρο και εγώ θα το προωθήσω στην επιτροπή.   
   
 
 
                                                     Πολύ, ειλικρινά δικός σας. 
 
                                                          Eric T. Boulter. 
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NEAR EAST FOUNDATION  
 
                                                                   13 Δεκεμβρίου 1946 
 
  Αγαπητή  Helen και Polly,  
 
   Επικοινώνησα χθες με το John και έμαθα ότι έφτασες με ασφάλεια πίσω 
στην Αγγλία, κι ότι πλούτισες το απόθεμα των υπέροχων αναμνήσεών του, 
δίνοντας του την ευκαιρία να σε συναντήσει και να μιλήσει πάλι μαζί σου. 
Ελπίζω το ταξίδι σου να ήταν ασφαλές και εύκολο. 
  Ο John μου είπε τα πολύ άσχημα νέα ότι, η φωτιά στο σπίτι σου ήταν 
όντως τρομερή καταστροφή. Απ’ τη στιγμή που έλαβα το τηλεγράφημα του 
George Raverat’s, ήλπιζα ότι ίσως οι αναφορές να ήταν λίγο υπερβολικές κι 
ότι ίσως να μπορούσες τουλάχιστον να επανακτήσεις από τα συντρίμμια 
κάποια απ’ τα υπάρχοντά σου. Φαίνεται όμως τώρα ότι δεν τίθεται τέτοιο 
θέμα, και δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω τα βαθειά αισθήματα συμπάθειας 
και στεναχώριας γι’ αυτό το ζήτημα. Ο John μου ανέφερε, φυσικά, το 
θάρρος που δείξατε κι οι δύο μπροστά σ’ αυτή την φοβερή καταστροφή, αν 
κ’ ήξερα ότι αυτό θα κάνετε κι οι δυο. Πόσο πραγματικά θαυμάσιοι 
άνθρωποι είστε! Ξέρω πως καταλαβαίνεις πως οι καρδιές, οι σκέψεις κι οι 
προσευχές  μας αυτή την ώρα είναι κοντά σας και θέλω να μου υποσχεθείτε 
ότι αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο να μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε να υπερνικήσετε τις πιο ιδιαίτερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζετε αυτή την εποχή, θα μας ειδοποιήσετε αμέσως.  
     Ένας από τους ανθρώπους του ιδρύματος που αναχωρούσε, πήρε το 
μικρό πακέτο για την Αγγλία και υποσχέθηκε να το ταχυδρομήσει αμέσως 
μόλις προσγειωθεί εκεί. Ελπίζω να έφτασε πριν φύγεις. Το άλλο το πήρε 
κάποιο άλλο άτομο και θα το ταχυδρομήσει μόλις φτάσει στις  Η.Π.Α. 
Αναμφίβολα οι άνθρωποι του ταχυδρομείου θα ξέρουν πώς να το στείλουν. 
Ανακάλυψα ότι το μέλι έσταζε ήδη στο χάρτινο κάλυμα κι έτσι το 
μεταφέραμε σε βιδωτό βαζάκι, αλλά συσκευάσαμε και τα ελληνικά βαζάκια 
που σ’ άρεσαν τόσο πολύ.    
     Φυσικά όλοι εδώ μιλάνε ακόμα για την επίσκεψη σου, και μπορώ να πω 
δίχως δισταγμό και με μεγάλη χαρά ότι ποτέ το ενδιαφέρον για τους 
τυφλούς δεν ήταν τόσο μεγάλο. Το παράδειγμα σου έχει εμπνεύσει τους 
πάντες. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, σχημάτισα   το 
Διοικητικό Συμβούλιο του νέου σχολείου για τυφλά παιδιά κι επιθεώρησα 
το κτίριο που θα το στεγάσει. Έχουμε σχηματίσει ένα καλό Συμβούλιο κι έχω 
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ανακαλύψει ένα πρώτης τάξεως άτομο για να ενεργήσει σαν διευθυντής 
μετά από ειδική εκπαίδευση στη Βρετανία.   
     Επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη βρήκα να με περιμένουν 
παραγγελίες από το Αμερικάνικο Ίδρυμα για τρεις ακόμα γραφομηχανές  
braille για παιδιά με ένα χέρι και θα τις στείλω στο σχολείο τυφλών μόλις 
φτάσω.    
     Το επόμενο Σάββατο θα έχουμε τη σύσκεψη για την ίδρυση του Φάρου 
για τους τυφλούς. Περιμένουμε πολλά απ’ αυτή την οργάνωση αν και, κι 
αυτή με τη σειρά της θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την βοήθεια που 
θα μπορεί να πάρει απ’ το εξωτερικό.    
     Αμέσως μετά απ’ αυτή τη εναρκτήρια σύσκεψη θα ζητήσω τη βοήθεια 
του Βασιλέα των Ελλήνων Γεωργίου κι ελπίζω να πείσω την πριγκίπισσα  
Αικατερίνη να λάβει ενεργά μέρος στις υποθέσεις του οργανισμού. Οι 
σχέσεις της με το St. Dunstan στη Νότια Αφρική θα βοηθήσουν.   
     Είσαι τώρα αντιμέτωπη με το κολοσσιαίο έργο να ξαναρχίσεις απ’ την 
αρχή όσον αφορά το σπίτι σου και μεγάλο μέρος της δουλείας σου. Όλος ο 
κόσμος ξέρει πόσο γενναία θ’ αντιμετωπίσεις αυτή τη δοκιμασία. Η λάμψη 
της ζωής μας είναι κάτι που καμία φωτιά δεν μπορεί να καταστρέψει – θα 
παραμένει για πάντα, και το παράδειγμα που ξαναδίνεις αυτή την εποχή θα 
δράσει σαν μια επιπλέον παρότρυνση κι έμπνευση για όλους τους 
ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστροφές.      
     Αναμφίβολα η δουλειά που είχες σχεδιάσει να κάνεις επιστρέφοντας θα 
καθυστερήσει αναγκαστικά. Καταλαβαίνουμε και θα είμαστε υπομονετικοί, 
αν και χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αυτή τη βοήθεια που μόνο εσύ μπορείς 
να δώσεις. Ωστόσο, μόλις μπορέσεις ν’ ασχοληθείς μ’ αυτό, ελπίζω ότι θα 
κανονίσεις να διοχετευθεί η βοήθειά σου στην Ελλάδα μέσω του Φάρου και 
του Ιδρύματος Εγγύς Ανατολής, καθώς γνωρίζω ότι αν γίνει αυτό δεν θα 
υπάρξει κανενός είδους απώλεια.    
     Μόνο κάτι ακόμα. Όπως σου ανέφερα, υπάρχει μια μικρή οργάνωση που 
λέγεται «Αμερικάνικοι Φίλοι των τυφλών στη Ελλάδα», Middle  Street 88, 
Manchaster, N it, Γραμματέας  Dr. Cambadhis. Θα ήμουν ευγνώμων αν 
μπορούσες να επικοινωνήσεις μαζί τους και να τους πεις ότι μετά την 
επίσκεψή σου στην Ελλάδα είσαι πεπεισμένη ότι η βοήθεια τους θα έπρεπε 
να διοχετεύεται μέσω του Φάρου κι ότι μπορούν να έχουν τις πλήρεις 
λεπτομέρειες από μένα. Μέχρι στιγμής η βοήθεια τους κατευθύνεται μέσω 
δύο τυφλών κοριτσιών που γνωρίζουν – μια στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, και μεγάλο μέρος αυτής της βοήθειας κατευθύνεται λάθος 
και χάνεται. Τον Σεπτέμβριο όταν ήμουν ακόμα στην UNRRA ο Dr. 
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Cambadhis μου έγραψε κι υποσχέθηκε πλήρη συνεργασία μαζί μου, αλλά 
δεν έχω μάθει τίποτα περισσότερο. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να τον 
συμβουλεύατε ότι το να ξοδεύει χρήματα για υποτροφίες στο μασάζ είναι 
άσκοπο και σπατάλη προς το παρόν, αφού ο ιατρικός κλάδος αρνείται ν’ 
αναγνωρίσει αυτή τη μορφή θεραπείας. Όταν καταφέραμε να τους κάμουμε 
ν’ αλλάξουν γνώμη τότε αυτή η εκπαίδευση θα έχει σειρά. Το ανάφεραν 
αυτό καθώς αντιλαμβάνομαι ότι σκέφτονται ευνοϊκά γι’ αυτή την ιδέα τώρα.    
     Παρακαλώ ξανά να δεχθείτε τους πιο ευγενικούς χαιρετισμούς από τη 
Mary κι εμένα και θερμές ευχές για τα Χριστούγεννα κι όλο το 1947. 
 
 
                                                        Ειλικρινά δικός σας.  
 
                                                                ……… 
 
 
Αγαπητέ Eric Boulter,  
   
  Γεμάτη με ενθουσιασμό και πίστη χαιρετώ εσάς και  τους συνεργάτες σας 
που ανοίγουν το νέο Φάρο για τους  τυφλούς στην Ελλάδα. Το ίδιο το 
γεγονός της εγκαθίδρυσής του μαρτυρά τον διαχρονικό ηρωισμό ο οποίος 
ξανά και ξανά απελευθέρωσε την Ελλάδα από το χειρότερο σκοτάδι – τον 
εισβάλλοντα βαρβαρισμό. 
   Αυτός ο Φάρος είναι πραγματικά μια Σαλαμίνα προορισμένη να εκτοπίσει 
τα στρατεύματα της απόγνωσης και της άγνοιας, όσον αφορά τους τυφλούς 
και τις δυνατότητές τους. Τον υπερασπίζεται ήδη με το παραπάνω το 
αποδεδειγμένο θάρρος των τυφλών, για τους οποίους αρχίζει αυτήν την 
σταυροφορία. Γεμάτη τρυφερές αναμνήσεις από το καλωσόρισμα των 
τυφλών φίλων μου στην Αθήνα, τους τιμώ γιατί αψηφούν τους 
περιορισμούς καθώς ακολουθούν τον δρόμο τους ενάντια στα σκληρά 
εμπόδια, με  μέσα το σχολείο και τα εργαστήρια. Σίγουρα αυτοί που είναι 
ευλογημένοι με την όραση κι οι οποίοι διατηρούν την ανθρωπιά τους, δεν 
θα τους αφήσουν να αποτύχουν, διοχετεύοντας τη γενναιόδωρη 
ενθάρρυνσή τους και την προστασία τους στις δραστηριότητες του Φάρου. 
Είμαι επίσης σίγουρη ότι οι άνθρωποι στους οποίους φτάνουν οι ακτίνες της 
πληροφόρησης του Φάρου θα νιώσουν την ιερότητα της υποχρέωσης τους 
σ’ αυτούς που τυφλώθηκαν στον πόλεμο. Θα κάνουν ότι μπορούν για να 
πληρώσουν ένα μικρό μέρος άπειρου χρέους τους στους ανθρώπους οι 
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οποίοι έδωσαν το φως της ζωής τους έτσι ώστε να μην εξαφανιστεί η 
ελευθερία κι ο πολιτισμός από την γη. Η αποκατάσταση των τυφλωμένων 
στον πόλεμο είναι ο μόνος τρόπος για να τους ευχαριστήσουν με ειλικρίνεια 
για μια θυσία της οποίας η αλυσίδα θα κάνει δύσβατο τον δρόμο κάτω από 
τα πόδια τους, όσο διαρκεί η ίδια τους η ζωή, και οι οποίοι βρίσκονται εκεί 
ικανοί να βοηθήσουν τόσο στερημένοι από συμπόνια ώστε δεν θα 
υποστηρίξουν τον Φάρο στις ανθρωπιστικές του προσπάθειες. Τότε, αντί να 
αποτελούν βάρος, οι τυφλοί που μπορούν να δουλέψουν, θα έχουν μια 
αξιόλογη κοινωνική θέση με δημιουργικές υπηρεσίες προς την κοινωνία, κι 
αυτοί οι οποίοι είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι θα αναρριχηθούν στην 
Ακρόπολη της ζωής, από την οποία τραγούδησε ο Όμηρος, προφήτεψε ο 
Τειρεσίας και  δάσκαλοι δίχως όραση δίδαξαν φιλοσοφία, και τότε το ρητό 
που χαράχτηκε κάποτε σε μια αρχαία πύλη των Αθηνών θα εκπληρωθεί – 
«Ο νους είναι ο αληθινός πλούτος των ανθρώπων.» 
   Δεσμευόμενη να συνεργαστώ μαζί σας και με τον Φάρο των Τυφλών της 
Ελλάδας, είμαι, με εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλα του τα μέλη,  
 
                                 Με εκτίμηση δική σας , 
                               
                                                   Helen Keller          
 
                                                           …...... 
 
N.E.F. 
 
                                                                        22 Ιαν. 1947          
 
Αγαπητή μου Polly     
 
     Ευχαριστώ πολύ για το ωραίο σου γράμμα. Είσαι πράγματι θαυμάσια 
που μπορείς και βρίσκεις χρόνο για τέτοια πράγματα όταν η απώλεια του 
σπιτιού σου, συνδυασμένη με την ένταση και την κόπωση από τα πρόσφατα 
ταξίδια σας πρέπει να σας προκαλούν τόση παραπάνω δουλεία κι ανησυχία.      
     Είναι καλό να ξέρω ότι το ταξίδι της επιστροφής σας ολοκληρώθηκε με 
ασφάλεια  κι ότι ήσασταν τυχερές που είχατε καλούς φίλους να σας 
παρέχουν στέγη ώσπου να μπορέσετε να ξαναρχίσετε να κατοικείτε στη 
δική σας στέγη. Ελπίζω πολύ ειλικρινά ότι αυτό δεν θα αργήσει πολύ.    
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     Το μεγαλοπρεπές μήνυμα της Helen στον νέο ελληνικό Φάρο 
διαβιβάστηκε και είμαι σίγουρος πως θα είναι πάντα πιο ανεκτίμητο 
απόκτημά τους. Τα μέλη θα σας στείλουν σύντομα το ευχαριστήριο μήνυμα  
τους. Όσο για μένα, δεν μπορώ να ευχαριστήσω την Helen αρκετά γι’ αυτή 
την πράξη φιλίας και ενθάρρυνσης, γιατί τίποτα άλλο δεν θα ήταν δυνατόν 
να παράσχει τόση πλήρη κι αναγκαία ώθηση σ’ αυτή την τόσο σημαντική 
δουλεία του οργανισμού.    
     Είμαστε πράγματι πολύ ευχαριστημένοι που ακούσαμε ότι η Helen κι εσύ 
ελπίζετε   να επισκεφθείτε το γραφείο του Ιδρύματος Εγγύς Ανατολής στη 
Νέα Υόρκη πολύ σύντομα. Περίμεναν ανυπόμονα για να μπορέσουν να σας 
ευχαριστήσουν προσωπικά για το μεγάλο ενδιαφέρον που έχετε δείξει και 
δείχνετε για την δουλειά μας εδώ. Ελπίζουμε επίσης όλοι μας ειλικρινά ότι 
θα είναι δυνατό να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση για τη μέγιστη 
συνεργασία ανάμεσα σ’ εσάς, το Αμερικανικό Ίδρυμα κι εμάς για το όφελος 
των τυφλών σε αυτή τη χώρα.     
     Όλο το προσωπικό εδώ θέλει να σας ευχαριστήσει για τα χαιρετίσματα 
σας που τα ανταποδίδουν θερμά. Ελπίζω όλους το 1947 να σας βρει 
ευτυχισμένες στο νέο σας σπίτι και σε πορεία για καλή υγειά και τύχη, την 
οποία τόσο πολύ αξίζετε κι οι δυο σας.          
                                                                        
                                                                                   Πολύ ειλικρινά δικός σας.   
                                                                                                    Eric T. Boulter. 
 
                                                               ……… 
 
Harvard House,     estnort, Conn. ,  
                                                            10 Φεβρουαρίου 1947 
             Αγαπητέ Eric Boulter, 
   Λυγίζω καθώς αρχίζω αυτό το γράμμα, μπροστά στην οργή με την οποία η 
συνείδησή μου με κατηγορεί, που δεν σου έγραψα πιο νωρίς. Μπορώ μόνο 
να κοκκινίσω και να σου είμαι ευγνώμων για την κατανόηση, η οποία είναι 
τόσο εμφανής στα ζεστά γράμματά σου που έχεις στείλει στην Polly  και σ’ 
εμένα. Αντί να αρχίσω ν’ απαγγέλλω μάταιες συγγνώμες προτιμώ να σου πω 
αμέσως ότι η επίσκεψη της Polly και της δικής μου στην Ελλάδα ήταν μια 
εξαιρετικά συγκινητική εμπειρία, η οποία μου είναι ακόμα δύσκολο να την 
αποδώσω με λέξεις. 
  Ήταν μια εμπειρία γεμάτη με τόση ομορφιά μα και τραγωδία, μέσα σε μια 
δυνατή  ποιητική ατμόσφαιρα που φώτισε τα αισθήματά μου και τις 
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αισθήσεις μου, όπως η Αθήνα έχει φωτίσει την παγκόσμια ιστορία. Ήταν μια 
περιδίνηση μεγαλείου, και το μεγαλείο αυτό είχε πολλά στοιχεία, όπως την 
λάμψη των θεοτήτων που κατεβαίνει απ’ τον Όλυμπο, τον βροντερό ήχο της 
Ιλιάδας και το απαλό φούσκωμα των κυμάτων της Οδύσσειας, τις θύελλες 
φωτός από την Φιλοσοφία και την Ρητορική τέχνη, τους παιάνες  ιδιοφυΐας 
της Αρχιτεκτονικής και της Γλυπτικής, και τέλος το σκότος της κατάκτησης 
από τους Ρωμαίους και τους Τούρκους, όπου ενώ η Αθήνα είναι 
αλυσοδεμένη αποτελεί η ίδια τον φωτεινό φάρο που φέρνει την 
Αναγέννηση στην Ευρώπη.  
  Υπάρχουν όμως κι άλλα στοιχεία ακόμα πιο συγκινητικά, όπως η αγάπη με 
την οποία με δέχτηκαν οι τυφλοί της Αθήνας, ο γνήσιος ενθουσιασμός σας 
και η ακούραστη προσπάθειά σας να βελτιώσετε την μοίρα τους σε μια 
φτωχή χώρα, η διαρκής διακονία σας, που μετέφερε τον σπασμένο λόγο 
μου μακρύτερα από κάθε έργο που αναλάβαμε, τα απογεύματα που 
περάσαμε μαζί συζητώντας τα πάντα κάτω απ’ τον ήλιο. Η Polly κι εγώ 
φοβάμαι πως βγάλαμε σπίθες πολλές φορές καθώς εκθέταμε τις απόψεις 
μας για την πολιτική και την οικονομία, έτσι εκτίμησα πολύ την υπομονή 
που δείξατε ακούγοντάς  μας. Ενώ ήμασταν γεμάτες τόσο μίσος για κάθε 
είδους δικτατορίες, όπως είχε κάποτε η Αθήνα προς τους Τριάκοντα 
Τυράννους, εκτιμήσαμε την ειλικρίνεια της φιλίας σας και τον αλτρουισμό 
που δείχνετε  επιδιώκοντας  καλύτερες συνθήκες  για τους τυφλούς. Μόνο 
αν υπήρχαν περισσότεροι άνδρες και  γυναίκες τόσο ικανοί και δραστήριοι 
όσο εσείς, πολύ πιο σύντομα όλοι οι μειονεκτούντες θα έφταναν στον στόχο 
της πραγματικής αποκατάστασης. 
   Η Polly και εγώ συγκινηθήκαμε από τον γενναιόδωρο έπαινό σας και τότε 
και μετέπειτα στα γράμματά σας, γιαυτό εύχομαι κάτι να έχουμε κάνει για 
να τον αξίζουμε. Σκέφτομαι με υπερηφάνεια το θαύμα της αναδιοργάνωσης 
του Σχολείου των Τυφλών της Καλλιθέας, στο οποίο βοηθήσατε  τα μέγιστα, 
καθώς και της ανανέωσης της φιλοδοξίας των μαθητών του, στο να 
εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνάμεις τους. Τα μάτια μου γεμίζουν 
δάκρυα,  αναπολώντας  την γενναιόδωρη ανταπόκριση των τυφλών ανδρών 
της υπηρεσίας στο παλαιό κτίριο, όταν τους παρακαλέσαμε να μάθουν 
Braille και να αρχίσουν ν’ ασχολούνται με τις τέχνες και το εργόχειρο. 
Αλίμονο, υπάρχουν ακόμα πολλές σκιές μακρόχρονης άγνοιας που πρέπει 
να διαπεράσουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι ο Φάρος στην Αθήνα στον οποίο 
εσείς έχετε κάνει μια τόσο αισιόδοξη κι ελπιδοφόρο αρχή και το Ίδρυμα της 
Εγγύς Ανατολής, θα στείλει τις ακτίνες του  μακριά και στις πιο έρημες ακτές 
της σκοτεινής γης. Το πνεύμα μου ξεχειλίζει από μια φλογερή προσευχή με 
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ότι καλύτερο, για το νέο σχολείο για τα τυφλά παιδιά που θα ανοίξει στη 
Θεσσαλονίκη και μακάρι αυτό να γίνει σύντομα. Παρά τις αμέτρητες 
δυσκολίες ο Φάρος της Αθήνας  θα οδηγήσει με τρόπους που δεν έχουμε 
καν ονειρευτεί τις εξορίες του σκοταδιού στην ακτινοβολία και την 
ελευθερία της ανάπτυξης της ψυχής .  
   Σ’  ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που φρόντισες με κόπο 
να στείλεις. Θα είναι πολύτιμες στην προσπάθειά μου ν’ ανοίξω τις καρδιές 
των Αμερικανών για τους τυφλούς της Αθήνας. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
διευθετήσεις για να μαζέψουμε πόρους η Polly και εγώ. Σκεφτόμαστε την 
διοργάνωση ενός τσαγιού την πρώτη ή την δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, 
κατά την διάρκεια του οποίου θα ξεκινήσω την εκστρατεία μου. Όποτε είναι 
δυνατό θα αποτανθούμε σε ανθρώπους που είναι πιθανό να συνεισφέρουν 
γενναιόδωρα. 
   Έγραψα πριν ένα μήνα στον Mr. Cambadhis όπως μου πρότεινες και του 
έχω υποδείξει ότι δεν είναι συνετό να εκπαιδεύονται ως μασέρ οι τυφλοί 
στην Ελλάδα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Αμερικανοί Φίλοι των Ελλήνων 
Τυφλών θα στείλουν τα χρήματά τους στον Φάρο στην Αθήνα.  
   Επισκεφθήκαμε το Ίδρυμα της Εγγύς Ανατολής στη Νέα Υόρκη, και 
περάσαμε μια υπέροχη ώρα μαζί τους. Είναι οπωσδήποτε  μια ομάδα που 
κοιτάζει μπροστά, με την υψηλή ευφυΐα που απαιτείται για την αποστολή 
τους. Ήσαν εγκάρδιοι και με κατανόηση άκουσαν αυτά που είχαμε να τους 
πούμε για τις ανάγκες των τυφλών στην Ελλάδα, και ευχαριστήθηκαν που 
θαύμασα, με τα εκπληκτικά επιτεύγματα της οργάνωσής τους στην Αθήνα . 
   Περάσαμε επίσης ένα απόγευμα στο A.F.B. ( Αμερικανικό Ίδρυμα για 
Τυφλούς )    μιλώντας για τις εμπειρίες μας στην Ευρώπη και συναντήσαμε 
μεγάλο ενδιαφέρον. Μίλησα για σας στον Mr. Irwin, εμφυσώντας του την 
επιθυμία να σας συναντήσει κι είπε ότι θα κανόνιζε να το κάνει. Πιστεύω 
πως θα πάει στην Αγγλία τον επόμενο Μάιο. Πριν λίγο καιρό 
παρευρεθήκαμε σ’ ένα τσάι για την βοήθεια του κολεγίου της Ανατολίας και 
συναντήσαμε πολλούς Έλληνες. 
   Έχοντας έρθει τόσο κοντά στην ομορφιά και την τραγωδία που έκανε την 
Ελλάδα τόσο αγαπητή σε μένα, στεναχωριέμαι ακόμα περισσότερο για την 
δυσάρεστη πολιτική της κατάσταση. 
  Θυμώνω πολύ όταν σκέφτομαι την εγκληματικά ανόητη πολιτική των 
Συμμάχων σχετικά με την αποκατάσταση της μοναρχίας στην Ελλάδα, όταν 
το ενενήντα τοις εκατό των ανθρώπων επιθυμούσαν την δημοκρατία. Γιατί 
αυτό σήμαινε την επιστροφή των αντιδραστικών δυνάμεων που 
ποδοπατούν τις ελευθερίες για τις οποίες πολεμήσαμε στον Δεύτερο 
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Παγκόσμιο Πόλεμο – ελεύθερο λόγο,  ελεύθερο τύπο , ελευθερία από τον 
φόβο και την τυραννία -  και σε τι ωφελεί έναν λαό η εθνική ανεξαρτησία αν 
του αρνούνται αυτά τα ανθρώπινα  δικαιώματα. Τα έθνη που επέτρεψαν 
αυτή την ντροπή κάποια μέρα θα μαστιγωθούν από τα φίδια της εκδίκησης. 
  Εδώ στην Αμερική ζούμε μια δυσάρεστη περίοδο οπισθοδρόμησης. Μετά 
τον θάνατο του Franklin Delano Roosevelt μια ανέμπνευστη, ανεπαρκής 
διοίκηση έχει καταστρέψει τις ωφέλιμες, μακρόπνοες πολιτικές για τις 
οποίες έδωσε τη ζωή του. Η απομόνωση απειλεί να διακόψει την διεθνή 
φιλία. Οι φυλετικές διακρίσεις είναι πια αχαλίνωτες. Όπως και στην Ελλάδα, 
γίνεται κάθε προσπάθεια για να καταπνιγεί ο ριζοσπαστισμός. Δεν 
επιτρέπεται στους φιλελεύθερους η χρήση κανενός σταθμού 
αναμετάδοσης. Η κατασκευή βομβών συνεχίζεται και τρομάζω όταν βλέπω 
ότι οι άνθρωποι ως άτομα δεν κάνουν σχεδόν τίποτα για να εμποδίσουν τον 
πυρηνικό πόλεμο. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν 
από την αίσθηση του κινδύνου γι’ αυτούς, πριν να είναι πολύ αργά για να 
υποστηρίξουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να βάλουν στις καίριες 
θέσεις ανθρώπους οι οποίοι κατανοούν το κύριο ζήτημα – « Ένας κόσμος ή 
κανένας » . 
   Μπορώ να φανταστώ τη θλίψη σας για την τρομερή κατάσταση των 
πραγμάτων στην  Βρετανία. Η καρδιά μου αιμορραγεί για τις μάζες των 
ανθρώπων, που υπομένουν τις δραστικές περικοπές στα καύσιμα και στο 
ηλεκτρικό ρεύμα, οι οποίες, μου φαίνεται πως με λίγη προνοητικότητα θα 
καθίσταντο λιγότερο σοβαρές. Το πνεύμα τους όμως είναι ακατάβλητο. 
Είμαι σίγουρη πως θα μαζέψουν νέες δυνάμεις από μέσα τους και θα 
μάθουν την υψηλότερη σωφροσύνη σαν το κοινό καλό ως κέντρο μιας 
ομοσπονδίας ελευθέρων λαών. 
  Άχ, ο πλούτος των βιβλίων Braille  που λαμβάνω από το Εθνικό Ινστιτούτο 
για τους Τυφλούς στο Λονδίνο! Κάθε φορά που τ’ αγγίζω έχω τη διάθεση να 
κλάψω, γιατί γνωρίζω ότι είναι δώρα από τα πολύ περιορισμένα αποθέματα 
του Ινστιτούτου, μέσα σε μια από τις πιο δύσκολες εποχές στην ιστορία της 
Βρετανίας. 
   Παρεμπιπτόντως, το μέλι δεν έχει φτάσει, ούτε το θραύσμα του 
Παρθενώνα που μου δόθηκε από τον κ. Μαντούδη, Διευθυντή του Belles – 
letters, και από τους αντιπροσώπους των σωματείων των γυναικών της 
Ελλάδας. Θα του γράψω ωστόσο.  
     Η Polly κι εγώ εκτιμούμε πολύ το κρητικό μαχαίρι και τα σκουλαρίκια που 
μας δώσατε εσείς και η αγαπητή Mary.  
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  Από έναν κόσμο λευκής ομορφιάς στέλνουμε την αγάπη μας και στους δυό 
σας, στην γλυκεία ζεστασιά της Ελλάδας.  
 
                                                                            Αφοσιωμένη δική σας 
 
                                                                                H e l e n    K e l l e r                 
 

 
                    Η υπογραφή της Helen Keller, στο δεύτερο γράμμα που έστειλε στον 
Eric  Boulter. 
 
                                          ………………………………………………………… 

 
 
7 Απριλίου 1947     
 
Αγαπητές Helen και Polly    
 
     Η Mary κι εγώ μόλις λάβαμε την όμορφη φωτογραφία που μας έχετε 
στείλει και θέλαμε να σας γράψουμε αμέσως και να σας πούμε πόσο 
ευχαριστημένοι και περήφανοι ήμαστε γι’ αυτό το θαυμάσιο δώρο. Θα έχει 
ασφαλώς την τιμητική θέση στο νέο μας σπίτι όταν επιστρέψουμε τελικά 
στην Αγγλία. Εν τω μεταξύ, έχει την κεντρική θέση στο γραφείο μου στο νέο 
μου διαμέρισμα που πήραμε από τότε που ήμασταν εδώ. Σας ευχαριστώ 
ειλικρινά και τις δυο που μας θυμάστε με τέτοιο μόνιμο τρόπο.       
     Ελπίζουμε η δουλειά να προχωράει στο νέο σας σπίτι, αν και 
καταλαβαίνουμε πως δεν θα μπορέσετε ν αντικαταστήστε πολλούς από 
τους θησαυρούς που έχουν χαθεί, σας ευχόμαστε κάθε ευτυχία στο νέο σας 
σπίτι.            
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     Μόλις έλαβα το γράμμα σας πριν λίγο καιρό που έλεγε πως το δέμα που 
σας στείλαμε δεν έχει φτάσει, έγραψα αμέσως στον άνθρωπο που το 
μετέφερε στην Αμερική, ζητώντας του να μου φέρει σχετικές λεπτομέρειες. 
Δεν έχω λάβει απάντηση σ’ αυτό το γράμμα, αλλά ελπίζω ειλικρινά ότι ως 
τώρα θα έχει φτάσει το δέμα με όλα τα αναμνηστικά και τα έγγραφα που 
περιέχει. Παρακαλώ ενημερώστε με γι’ αυτό,     γιατί ανησυχώ πολύ, κι αν 
ακόμα δεν υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτό θα λάβω πιο έντονα μέτρα για να το 
εντοπίσω.    
     Ο θάνατος του βασιλέα Γεωργίου των Ελλήνων ήταν μεγάλο σοκ λόγω 
της αιφνιδιοτητάς του. Ο αδερφός του ο Παύλος που τον διαδέχεται είναι 
γενικά πιο δημοφιλής, ενώ η νέα βασίλισσα, η Frederica, είναι εξαιρετικά 
ζωηρή και δραστήρια σε πολλούς τομείς των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στο 
παρελθόν είχε μια αυθεντική  δραστηριότητα, συγκέντρωνε προσωπικά 
χρήματα για σχέδια -που τα είχαν ανάγκη- κι επέβλεπε προσωπικά την 
πρόοδο του έργου. Ελπίζουμε πως οι νέες της ευθύνες δεν θα 
παρεμποδίσουν αυτό το μεγάλο έργο, γιατί τώρα έχει μια ακόμη 
μεγαλύτερη ευκαιρία να υπηρετήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.     
     Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι η πριγκίπισσα Αικατερίνη, την οποία 
συναντήσατε στο παλάτι, αρραβωνιάστηκε με έναν αξιωματικό του 
Βρετανικού Στρατού. Πιστεύω ότι είχαν σχεδιάσει το γάμο τους νωρίς, αλλά 
ο ξαφνικός θάνατος του αδερφού της ίσως έχει προκαλέσει την αναβολή 
του.   
     Ελπίζουμε κι οι δυο να είστε καλά κι ότι το έργο που έχετε αναλάβει εκ 
μέρους των τυφλών της Ευρώπης σας επιτρέπει να έχετε και περιόδους 
ξεκούρασης για την χαλάρωση και την αναζωογόνηση που αξίζετε και οι δυο 
σας.   
  
                                                                                    Πολύ ειλικρινά δικός σας.  
                                                                                                    Eric T. Boulter. 
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24 Απριλίου 1947 
 
     Αγαπητές  Helen  και Polly 
 
   Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος που έμαθα από το πιο πρόσφατο 
γράμμα σας ότι το δέμα εμφανίστηκε τελικά. Ήμουν εξαιρετικά ανήσυχος γι’ 
αυτό το θέμα κι έπνεα τα μένεα για τον άνθρωπο στον οποίο το 
εμπιστευτήκαμε. Αν και έφτασε τώρα το δέμα, δεν νιώθω ότι θα πρέπει να 
τον δικαιολογήσουμε γιατί δεν υπάρχει επαρκής δικαιολογία για την μακρά 
καθυστέρηση και την ανησυχία που έχει προκαλέσει και στους στις δυο σας.  
     Εμπιστευτήκαμε το δέμα, αφού εξηγήσαμε πόσο σημαντικό ήταν σε έναν 
από τους Διευθυντές του Τμήματος του UNRRA ο οποίος επέτρεψε σπίτι του 
στις αρχές του Δεκεμβρίου. Το συσκευάσαμε, γράψαμε την διεύθυνση και 
του δώσαμε τα χρήματα για το ταχυδρομείο στις Ηνωμ. Πολιτείες. Το μόνο 
που είχε να κάνει ήταν να το πάει στο ταχυδρομείο και μας διαβεβαίωσε ότι 
θα το κάνει μόλις φτάσει στην Αμερική.  
     Δεν μπορώ να καταλάβω, πρώτον γιατί ήταν απαραίτητο να σας 
τηλεφωνήσει για να πάρει την διεύθυνση, αφού ήταν γραμμένη με μεγάλα 
γράμματα σε όλο το δέμα που μετέφερε, ούτε μπορώ να καταλάβω γιατί 
έπρεπε τελικά να του πάρει τέσσερις μήνες να εντοπίσει το ταχυδρομείο. 
Ωστόσο, τώρα που έφτασε το δέμα, μπορούμε να αναπνεύσουμε ξανά κι 
ελπίζω μόνο να έφτασε σε καλή κατάσταση. Δεν θέλω να σκέφτομαι σε τι 
κατάσταση θα ήταν αν το βαζάκι του μελιού έσταζε μέσα.   
     Μπορώ να φανταστώ ότι κι οι δυο  θα είστε απασχολημένες τώρα κι 
ελπίζω η δουλειά σας να είναι τόσο επιτυχημένη όσο επιθυμείτε. Έχοντας 
δει τον τρόπο με τον οποίο αφοσιώνεστε όταν υπάρχει δουλειά που πρέπει 
να γίνει, γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο από την απόλυτη 
επιτυχία.    
     Χθες ήρθε να με δει ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αρωγής Πολέμου 
στην Αθήνα, για να συζητήσουμε το πρόγραμμα για τους τυφλούς, μετά τις 
διαπραγματεύσεις που υπήρξαν στις Η.Π.Α. Τόνισα το επείγον του έργου και 
δήλωσα κατηγορηματικά ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να βοηθήσουν 
θα ήταν να δράσουν πάνω στις γραμμές που έχουν ήδη προταθεί και να 
κάνουν μια δωρεά στο Υπεράκτιο Αμερικανικό Ινστιτούτο για τυφλούς. 
Επιπλέον τους είπα ότι θα είχε μεγάλη αξία να υπάρξει μια ετήσια 
συνεισφορά στο γενικό έργο του νέου Φάρου για τυφλούς, για μια περίοδο 
πέντε ετών, ώστε  να διευκολύνουν τον Φάρο να σταθεροποιήσει την 
οικονομική του θέση για να διασφαλίσει τη διαρκή αποτελεσματικότητα του 
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έργου του. Με πληροφορούν ότι το ζήτημα θα συζητηθεί πλήρως σύντομα 
κι ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε μια ικανοποιητική κατάληξη. Έχω γράψει 
στον Dr. Irwin για να τον πληροφορήσω για την χθεσινή συνέντευξη.   
     Η Mary σας ευχαριστεί μαζί με εμένα για τα ωραία γράμματα σας και σας 
εύχεται καλή υγεία και τύχη.                
 
                                                                                  Πολύ ειλικρινά δικός σας.    
                                                                                 
                                                                                               Eric T. Boulter. 
 
                                                           ……… 
 
 
                                                                                7 Μαΐου 1947 
 
     Αγαπητή Helen 
 
    Σκέφτηκα πως ίσως να ενδιαφέρεσαι να έχεις ένα αντίγραφο της 
μετάφραση που κάναμε στο μήνυμα που με τόσο καλοσύνη έστειλες στον 
Ελληνικό Φάρο για τους Τυφλούς. Το κυκλοφορούμε ανάμεσα στα μέλη μας 
όπως επίσης και σ’ αυτούς των οποίων τη βοήθεια ζητάμε. Ξέρω ότι το 
εμπνευσμένο γράμμα που έγραφες …........   ……………………. παρέχοντας χώρο 
για στέγη ενός αρκετά μεγάλου αριθμού άστεγων τυφλών, εργαστήρια, 
δωμάτια-λέσχες, γραφεία κι επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους. Υπάρχει 
επίσης χώρος για ένα τμήμα εκτύπωσης Braille έτοιμος για τη στιγμή που θα 
υλοποιηθούν τα σχέδια του Dr. Irwin. Προς το παρόν το κτίριο είναι 
κατειλημμένο από την Ελληνική Αεροπορία αλλά διαπραγματεύομαι την 
απελευθέρωσή του κι ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο υπουργός Προνοίας θα 
μπορέσει να τον αποκτήσει για μας.  
     Σε μια επίσκεψη της επιτροπής του Φάρου χθες έκανα κάποιες προτάσεις 
για την στρατολόγηση εθελοντών δασκάλων κατ’ οίκων και μεταγραφών σε 
Braille, κι ελπίζω ότι αυτό το σχέδιο θα δρομολογηθεί σύντομα.      
     Εν τω μεταξύ το NEF συνεχίζει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα κι έχουμε 
τώρα περισσότερους εκπαιδευόμενους από ποτέ. Μπορέσαμε επίσης να 
βρούμε εργασία    σ’ αρκετούς  απ’ αυτούς που έχουν ολοκληρώσει την 
εκπαίδευση. Εκτός από την εκπαίδευση στη δουλειά έχουμε και τάξεις που 
ανθούν στην διδασκαλία της Braille, με τμήματα για αρχάριους και γι’ 
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αυτούς που έχουν κάποια εμπειρία. Ο δάσκαλος της Braille είναι τυφλός 
όπως κι όλοι οι άλλοι.   
     Όλα τα μέλη του Φάρου σου στέλνουν τους πιο θερμούς χαιρετισμούς 
και τα ευχαριστήρια τους, στα οποία προσθέτουν εγκάρδια εγώ κι η Mary τα 
δικά μας.     
 
                                                                                        Ειλικρινά δικός σου.   
                                                                                             Eric T. Boulter. 
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                                                    Κεφάλαιο 3 
 
   Η πρωτότυπη αλληλογραφία της Helen Keller 
με τον Eric Boulter, που φυλάσσονται στο 
AMERICAN FOUNDATION FOR THE BLIND 
(A.F.B.). 
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Miss Helen Keller, 
c/o Dr. Thomson 
SCOTLAND 
26th November 1946 
 
Dear Helen, 
  It is, of course, quite impossible to adequately express in words my own 
personal feelings, as well as those of everybody here following your visit to 
Greece. 
  Such a visit was something that none of us eve dared hope for and an event 
that will forever remain in our memories as one of the most wonderful 
experiences of our lives. 
  I have come to know you well enough to appreciate that you would prefer 
your reward to take the form of an intense and more active work for those 
blind people’s welfare – those blind people whose cause is so near your 
heart. I can assure you that your visit has caused us all to re-dedicate 
ourselves to the enormous tasks that confront us, and we shall not relax 
from our resolve to provide the opportunity for the blind of this land to take 
their rightful place in the full community life around them. By that devotion 
to our aim we intend to build a system which will be our fitting and lasting 
tribute, and one of which we hope you will be proud. 
  Some of the notes you asked for are enclosed – the rest I have directed to 
Westport. Yesterday I received the terrible news of the fire that has occurred 
there. May I immediately express my profound sympathy to you at this awful 
calamity. I know, however, that of all people, you will take the news with 
courage and fortitude. 
  From now on my address will be: - Near East Foundation, 4, Queen Sofia 
Boulevard, Athens. If you would be kind enough to send the message for the 
“Lighthouse” there I shall forward it to the Committee. 
Very sincerely yours, 
Eric T. Boulter. 
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Miss Helen Keller, 
Westport 
Connecticut, 
U.S.A. 
13th December 1946 
 
Dear Helen and Polly, 
  Yesterday I heard from John to say that you had arrived safely back in 
England, and that you had added to his store of wonderful memories by 
giving him a chance to meet and talk with you again. I do hope that your 
journeying since you left here has been safe and easily arranged. 
  John gave me the very bad news that the fire at your home has indeed been 
a terrible calamity. Ever since I received George Raverat’ s cable I have been 
hoping that perhaps first reports will have been a little exaggerated and that 
you might at least be able to retrieve some of your treasures from the ruins. 
But now it seems that is out of the question, and I am quite lost for words to 
express the deep feelings of sympathy and distress I feel in the matter. John 
has, of course, told me or the consummate courage you have both shown in 
the face of this awful calamity, and I know that you would both do that. 
What truly wonderful people you are. You will, I know, understand that our 
hearts, thoughts and prayers go out to you at this time, and I want you to 
promise that if there is any way at all facing you at this time you will let us 
know right away. 
  One of the departing UNRRA folk took the small parcel to England, and 
promised to post it immediately upon landing there. I hope it arrived before 
you left. The other has been taken by another person, and will be posted on 
his arrival in U.S.A. No doubt the Post Office people will know how to re-
direct it. We discovered that the honey was already seeping through the 
paper cover, and so we transferred it to a screw-topped jar, but packed the 
Greek jars you like so much. 
  Everybody here is, of course, still talking to your visit, and I can say without 
hesitation, and with great joy, that at no time has interest in the welfare of 
the blind been so high. Your example has inspired everyone. Last week I was 
in Salonika, forming and Governing Board of the new school for blind 
children, and inspecting the building which will probably house it. We have 
formed a grand Board, and I think I have discovered a first-class person to act 
as Principal after special training in Britain. 



60 

 

  On my return from Salonika I found Bills of Lading awaiting me from the 
American Foundation for 3 further braille typewriters for one-handed 
children, and these will be passed on to the school for the blind as soon as 
they arrive. 
  Next Saturday we have the meeting to establish the new Lighthouse for the 
Blind, and we all expect great things of this organization, though it, in its turn 
will be very largely dependent upon help it can obtain from abroad. 
  Immediately following this inaugural meeting, I shall seek the patronage of 
King George of the Hellenes, and also hope to persuade Princess Katherine to 
take an active part in the affairs of the organization. Her association with St. 
Dunstan’s in South Africa should help in this respect. 
  And now you are faced with the colossal task of starting again at the 
beginning as far as your home and much of your work is concerned. The 
whole world knows just how bravely you will face this test. The glory of your 
lives is something that no fire can destroy – that will remain for all time, and 
the fine example you are again giving at this time will act as a further spur 
and inspiration to people everywhere when they are faced with similar 
catastrophes. 
  No doubt the work you had planned to do on your return will now have to 
be delayed. We shall understand that and be patient, even though we are so 
desperately anxious to obtain that assistance that you alone can give. 
However, when you are able to gen round to it I do fervently hope that you 
will be able to arrange for your assistance to be channeled to Greece through 
the Lighthouse and the Near East Foundation, as I know there will be no 
wastage of any kind if that is dome. 
  Just one more thing. As I mentioned to you, there is a small organization 
called “The American Friend of the Blind in Greece”, 88 Middle Street, 
Manchaster, N.H. Secretary, Dr. A. Cambadhis.  I should be most grateful if 
you could contact them and tell them that following your visit to Greece you 
are convinced that their help should be channeled through the new 
Lighthouse here, and that full details can be obtained from me. At the 
moment, they are directing their help through two blind girls they know – 
one in Athens, one in Salonika, and much of it is misdirected and waterful. In 
September, when I was still with UNRRA. Dr. Cambadhis wrote promising full 
collaboration with mi, but I have heard nothing further. Also, it would be 
most helpful if you advised him that to spend money on obtaining 
scholarships in massage at present would be most wasteful and pointless, as 
the medical profession here at present refuses to recognize this form of 
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treatment. When we have made, them change their mind about this such 
training will be in order. I mention this point as I understand they are 
considering the idea favorably now. 
  Please again accept the very kindest regards from Mary and I, and our best 
wishes for Christmas and the whole of 1947. 
Yours sincerely, 
 
                                                                ……… 
 
Dear Eric Boulter, 
  Full of enthusiastic faith I salute you and the co-workers who are opening 
the new Lighthouse for the blind of Greece. The very fact of its establishment 
is a witness to the age-old heroism which has again and again liberated   
Greece from the worst darkness –invading barbarism. 
  Truly that Lighthouse is a Salamis destined to dislodge the hosts of despair 
and ignorance concerning the blind and their capabilities. Already it is more 
than vindicated by the proved mettle of the blind for whom it is crusading. 
Aglow with affectionate memories of the welcome accorded me by my blind 
fellows in Athens, I honor them for their defiance of limitation as they pursue 
their way in the face of cruel obstacles through school and workshop. Surely 
those blessed with sight who behold their persevering manhood will not let 
them fail for want of generous encouragement and patronage channeled 
into the activities of the Lighthouse. Also, through the Lighthouse, I am sure 
the people whom its rays of information reach will feel the sacredness of 
their obligation to the was-blinded. They will do what they can to pay a small 
part of the infinite debt to the men who gave the light of their lives so that 
liberty and civilization might not perish from the earth. Rehabilitation of the 
was-blinded is the only way they can sincerely be thanked for a sacrifice 
whose chain will roughen the road under their feet as long as life itself, and 
who is there able to help so devoid of compassion that he or she will not 
uphold the Lighthouse in its humane endeavors. Then, instead of being a 
burden, the blind who can work will occupy as honorable status in creative 
service to society, and those who are exceptionally gifted will climb to life’s 
Acropolis from which Homer sang, Tiresias prophesied and scholars without 
the summit of sight taught philosophy, and the high saying once inscribed on 
an ancient gate of Athens will be fulfilled –“Mind is the people’s true 
wealth”. 
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  Pledging myself to cooperate with you and the Lighthouse for the blind of 
Greece, I am, with cordial greetings to all its members, 
Appreciatively yours, 
 
                                                                 ……… 
 
Miss Polly Thomson, 
Harvard House, 
WESTPORT, Conn.,  
U.S.A. 
22nd January 1947 
 
My dear Polly, 
 Thank you so much for your grand letter. You are indeed wonderful to be 
able to find time for such things when the loss of your home, combined with 
the strain and fatigue of your recent travels must be causing you so much 
extra work and worry. 
 It is good to know that your journey home was completed safely and that 
you have been fortunate in having good friends to accommodate you until 
you may once again take up residence under your own roof. I do certainly 
hope most sincerely that this will not me too long hence. 
 Helen’s glorious message to the new Greek Lighthouse has been passed to 
them, and will always be their most treasured possession, I am sure. The 
members will send you their message of thanks very soon. As for myself, I 
cannot thank Helen enough for this act of friendship and encouragement, for 
nothing else could possibly have provided such complete and necessary 
impetus to the all-important early work of the organization. 
 We are very pleased indeed to hear that Helen and you hope to visit the 
New York office of the Near East Foundation very soon. They are so looking 
forward to that occasion in order that they may thank you in person for the 
very great interest you have shown and are showing in our work over here. It 
is also very sincerely hoped by all of us that it will be possible to come to 
some arrangement for the maximum collaboration between yourselves, the 
American Foundation and ourselves, for the greatest benefit of the blind of 
this country. 
 All the staff here wish me to thank you for your greetings, and to warmly 
reciprocate them. We all hope that 1947 will see you happily housed in your 
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new home and well set on the path of good health and good fortune so richly 
deserved by both of you. 
Very sincerely yours, 
Eric T. Boulter 
Director of Blind Welfare. 
 
                                                                ……… 
 
Hernard House, estnert, Conn., 
February 10, 1947. 
Dear Eric Boulter, 
  Before the wrath which my conscience has taken me to task for not sooner 
writing to you I quail as I start this letter. I can only blush and be grateful for 
the understanding charity so evident in the heart-warming letters you have 
sent both Polly and me. Rather than recite futile apologies, I prefer to tell 
you right away that Polly’ s and my visit to Athens was a superlatively moving 
event for us which I still find difficult to distil in words. 
  It was charged with such loveliness and tragedy in the atmosphere of such 
poetic power that it illuminated world history. It was a whirl of glory, and the 
glory had many elements – the gleam of deities descending from Olympus, 
the thundering diapason of the “Iliad” and the mellow surge of the 
“Odyssey”, storms of light in philosophy and oratory, paeans of genius in 
architecture and sculpture, the final darkness of conquest by Roman and 
Turk, and the Renaissance rekindling culture throughout Europe while 
Athens, itself a beacon, lay in chains. 
  But there were other elements even more stirring the love with which the 
blind of Athens received me, your genuine enthusiasm and tireless effort to 
ameliorate their lot in an impoverished land, your constant helpfulness that 
carried my broken speech further in every task we undertook, the evenings 
we spent together discussing everything under the sun. Polly and I emitted 
many a spark, I fear, as we argued about politics and economics, and I 
appreciated your patience listening to us. While we were as full of animosity 
towards any kind of dictatorship as Athens once was towards the Thirty 
Tyrants, we honored the sincerity of your friendship and selflessness in 
seeking the best interests of the sightless. If only there were more men and 
women as skillful and forceful as you are in administration, how much 
sooner the handicapped would reach their goal of true rehabilitation. 
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  Both Polly and I were touched by your generous praise then and afterwards 
in your letters, and we wish we might have deserved it by large 
accomplishment. The tears come to my eyes as I recall the gallant response 
of the blinded servicemen in the old building when we begged them to 
master Braille and take up trades and handicrafts. Alas, there are still many 
shadows of agelong ignorance to pierce, but the miracle you helped to bring 
about in the reorganization of the School for the Blind at Athens and the 
renewed ambition of the pupils to make the most of their powers will, I am 
sure, send its rays far along that desolate coast of Darkland.  My spirit 
overflows with a fervent prayer for everything good to the new school for 
blind children when it is opened at Salonika, and may that be very soon. 
Despite countless difficulties the Lighthouse at Athens to which you and the 
Near East Foundation have given such a hopeful start will in undreamed 
ways lead the exiles of the dark into the radiance and freedom of soul 
growth. 
  Thanks, over so much for all the information you have taken pains to send 
me. It will be precious in my efforts to open the hearts of the American 
people to the needs of the blind in Greece. Already arrangements are under 
way for Polly and me to raise funds. A tea is contemplated the second or 
third week in March at which I am to launch the campaign. Whenever 
possible, Polly and I will call on large givers likely to contribute generously. 
A month ago, I wrote to Mr. Cambadhis as you suggested, pointing out the 
unwishdom of having blind people in Greece trained as masseurs at present, 
and expressing the hope that the American Friends of the Greek blind would 
send their money to the Lighthouse to Athens. No reply has been received. 
We called on the Near East Foundation in New Yo9rk and spent a delightful 
hour with them. Certainly they are a forward-looking group with the high 
intelligence demanded by their mission. They were cordially sympathetic as 
we told them what we knew about the work for the blind in Greece, and 
they were pleased that we admired the splendid achievements of their 
organization in Athens. 
  Also, we spent an afternoon at the American Foundation for the Blind office 
talking about our experiences in Europe, and great interest was shown. I 
spoke to Mr. Trwin of you, urging upon him the desirability of meeting you, 
and he said he would plan to do it. I believe he is going to England next May. 
Not long ago we attended a tea for aid to the college at Anatolia, and met 
many Greeks. 
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  After having been so close to the beauty and the tragedy which endeared 
Greece to me, I am even more distressed by its unhappy political situation. I 
boil over considering the criminally stupid policy of the Allies restoring the 
monarchy in Greece when ninety percent of the people wanted a republic. 
For it meant bringing back reactionary forces that trample upon the liberties 
for which World War II was fought –free speech, a free press, freedom from 
fear and tyranny. The nations who wrought this shame will someday be 
scourged by serpents of retribution. 
  Here in America we are living through a bitter period of retrograde. Since 
Franklin Delano Roosevelt’s death an uninspired, short-sighted 
administration has made havoc of the far-seeing, beneficent global policies 
for which we gave his life. Race discrimination is rampant. Every effort is 
being put forth, as in Greece, to stifle radicalism. Liberals are not allowed the 
use of any broadcasting stations. The manufacture of bombs continues, and 
it dismays me to see how little the people are doing individually to prevent 
atomic warfare. How it will all end it is impossible to predict. I can only hope 
that the people may be aroused to a sense of their danger before it is too 
late to assert their human dignity and put into office men who grasp the 
supreme issue – “One world or none”. 
  I can imagine your sadness ever the terrible state of affairs in Britain. My 
heart bleeds for the mass of the people enduring drastic cuts in fuel and 
electricity which, it seems to me, a little foresight might have rendered less 
severe. But their spirit is unbreakable. I am confident they will gather new 
forces from within and learn higher wisdom as a commonwealth and as the 
center of a federation of free peoples. 
  On the riches in Braille books I am receiving from the National Institute for 
the Blind in London. Every time I touch them I feel like weeping; for I know 
they are gifts out of the very limited resources of the Institute at one of the 
hardest times in Britain’s history. 
  By the way, the honey has not arrived, nor has the fragment of the 
Parthenon presented me by Mr. Mantoudis, Director de Belles-lettres, and 
the delegates from the women’s unions of Greece. However, I shall write to 
him just the same. 
  Policy and I treasure the Cretan danger and the ear-rings you and dear Mary 
gave us. From a world of white loveliness we send our love to you both in the 
balmy warmth of Hellas. 
Devotedly Yours, 
Helen Keller 



66 

 

 
 7th April 1947 
 
Dear Helen and Polly, 
  Mary and I have just received the lovely photo you have sent us, and we 
wish to write at once to tell you just how delighted and proud we are to have 
such a wonderful gift. It will always be reassured by us, and will certainly 
occupy the place of honor in our new home when we eventually return to 
England. Meanwhile, it takes central position on my desk in the new flat we 
have taken over since you were here. Thank you both most sincerely for 
remembering us in such a permanent way. 
  We do hope that work is going ahead on your new home, and through we 
realize that you will never be able to replace many of the treasures that have 
been lost, we do wish you every happiness in the new house. 
  As soon as I received your letter some time ago which told me that the 
parcel we sent off to you had not arrived I wrote at once to the man who 
carried it to America, asking him to give me all the details about it. I have 
received no reply to this letter, but do sincerely hope that by now the parcel 
has turned up, with all the souvenirs and documents it contained. Please do 
let me know about this, as I am very worried about it, and if it is still not in 
evidence I will take stronger action towards tracing it. 
  The death of King George of the Hellenes came as a great shock through its 
suddenness. His brother, Paul, who succeeds him extremely active and 
vigorous in many fields of Social Service. In the past, this has been a genuine 
activity – personally collecting money for needy projects and personally 
supervising the introduction of the work. It is to be hoped that her new 
responsibilities will not interfere with this grand work, for she has now an 
ever-greater opportunity of serving her needy people. 
  You will, of course, know that Princess Katherine, whom you met at the 
Palace, has become engaged to a British Army officer. I believe that they had 
planned an early wedding, but the sudden death of her brother may cause a 
postponement of the wedding. 
  We both hope that you are both well, and that the work you have 
undertaken on behalf of the blind people of Europe does allow you some 
rest periods for that relaxation and recuperation you both so richly deserve, 
Very sincerely yours, 
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24th April 1947 
Dear Helen and Polly, 
  I really am delighted to learn from your latest letter that the long-overdue 
parcel has, after all, turned up. I was extremely anxious about this matter, 
and breathing fire and hate against the man to whom we entrusted it. Even 
though it has now turned up, I do not feel that he is to be excused, for there 
can be no adequate excuse for the long delay and the anxiety it has caused 
you both. 
  We entrusted the parcel, after explaining just how important it was, to one 
of the UNRRA Divisional Directors who was returning home at the beginning 
of December. We packed it, addressed it and gave him the money for 
postage in the States. All he had to do was to put it in the post, and he gave 
us an assurance that he would do this immediately upon arriving in America. 
I cannot understand, firstly, why it was necessary to phone you to get the 
address, since it was written in large letters should finally take him four 
months to locate a Post Office. However, now that it reached you in good 
condition. I hate to imagine what condition it must have been in if the honey 
jar caved it. 
  I can well imagine that you will both be faced with a busy time now, and do 
hope that your work will be as successful as you hope. Having been able to 
witness the way you refuse to spare yourselves when there is a job to be 
done, I know that you could not do other than find absolute success. 
Yesterday an official of the Greek War Relief in Athens came to see me to 
talk over the blind program me, following the negotiations that have been 
going on in U.S.A. I stressed the urgency of the work, and stated categorically 
that the most effective way for them to help would be to act on the lines 
already suggested, and make a donation to American Foundation for 
Overseas Blind. In addition, I told them that it would be of immense value if 
they could make a yearly contribution to the general work of the new 
Lighthouse to consolidate its financial position to ensure the continued 
effectiveness of its work. I am told that the whole question is to be discussed 
in full shortly, and we hope that a satisfactory conclusion will be reached. I 
have writer to Dr. Irwin to tell him of yesterday’s interview. 
 Mary joins with me in thanking you for your grand letters, and wishing you 
the very best of good health and fortune. 
Very sincerely yours, 
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7th May 1947 
 
Miss Helen Keller, 
WESTPORT, Conn. 
U.S.A. 
  I thought you might perhaps be interested to have a copy of the translation 
we have made of the message you were kind enough to send to the Greek 
Lighthouse for the Blind. We are circulating this amongst our members and 
also to those whose help we are seeking. I know that the inspiring message 
you have penned will at the same time ??? the near us and loosen the purse 
strings of all who read it. 
  We hate ????????????????????????????????????????????????????? 
establishment of the Lighthouse, providing room for accommodation or a 
fair number of homeless blind, workshops, club-rooms, offices and sufficient 
storage space. There is also room for a braille printing department ready for 
the time when Dr. Irwin’s plans arterialize. At present the house is occupied 
by the Greek Air Force, but we are now negotiation for its release, and 
sincerely hope that the Minister of Welfare will be able to obtain it for us. 
  At a meeting of the Lighthouse Committee yesterday I put forward 
suggestions for the enrolment of volunteer Home Teachers and braille 
transcribers, and it is hoped to get this scheme under way very soon. 
  Meanwhile the NEF continues with its training programme, and we have 
more trainees than ever at present. We have also been able to fix several 
who have completed training with employment. In addition to trade training 
we now have flourishing classes in braille instruction, with sections for 
beginners and those who have had a little experience. Our braille instructor, 
like all our others, is blind. 
  All the members of the Lighthouse send you their warmest greeting and 
thanks, to which Mary and I add cordial regards, 
Yours sincerely, 
Eric T. Boulter. 
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                                                                            Παράρτημα  1 
 
                              
 
     Στις επόμενες σελίδες παραθέτουμε ορισμένα από τα πρωτότυπα 
γράμματα, από την αλληλογραφία, της Helen Keller   με τον Eric T. Boulter 
που φυλάσσεται στο A.F.B, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα έγγραφα, που 
αφορούν την επίσκεψη της Keller στην Ελλάδα. 
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  Κατάλογος με ονόματα προσώπων και οι Δ/νσεις τους, που πρέπει να 
επισκεφθεί η Keller, κατά την διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα, σελίδα 1 
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  Κατάλογος με ονόματα προσώπων και οι Δ/νσεις τους, που πρέπει να 
επισκεφθεί η Keller, κατά την διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα, σελίδα 2 
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  Σημειώσεις σχετικά με την κατάσταση των τυφλών στην Ελλάδα και μέθοδοι 
επέκτασης της βοήθειας σε αυτή τη χώρα, σελίδα 1 
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  Σημειώσεις σχετικά με την κατάσταση των τυφλών στην Ελλάδα και μέθοδοι 
επέκτασης της βοήθειας σε αυτή τη χώρα, σελίδα 2 
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  Σημειώσεις σχετικά με την κατάσταση των τυφλών στην Ελλάδα και μέθοδοι 
επέκτασης της βοήθειας σε αυτή τη χώρα, σελίδα 3 
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                                               Κεφάλαιο 4 
 

      Τρεις ομιλίες για την Καλλιόπη Καρανικόλα. 
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Ομιλία για την Καλλιόπη Καρανικόλα που ζητήθηκε από 
την Ιερά Μονή Καρέα, με αφορμή της ονομασίας της 
αίθουσας του Σχολείου των Τυφλοκωφών, σε ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, την 15-6-2006 και διαβάστηκε 
από την κ. Αργυρώ Ράπτου.  
 
                                   Καλλιόπη Καρανικόλα (+18/01/2000) 
 

           
 
    H αείμνηστη Καλλιόπη Καρανικόλα ήταν από εκείνες τις δυνατές ψυχές 
πού μπορούν να ξεπερνούν τις μεγάλες δοκιμασίες της ζωής τους και να τις 
χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτια για να ανέβουν οι ίδιες πνευματικά, αλλά 
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και για να διακονήσουν τους αδελφούς τους. Γι’ αυτό, παίρνοντας την 
σύνταξη της -ήταν γεωπόνος, ανώτερη υπάλληλος του Υπουργείου 
Γεωργίας- έθεσε τον εαυτό της στη διακονία του πλησίον και της Εκκλησίας. 
Η πλούσια καρδιά της δεν περιοριζόταν στα στενά όρια της πατρίδας μας, 
αλλά και οι αδελφοί στις χώρες της Ιεραποστολής ήταν στις έννοιες της. Έτσι 
κάποια μέρα παρουσιάστηκε στο Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου εργαζόμασταν κι εμείς τότε εκεί. Βλέποντας τη 
λιπόσαρκη κορμοστασιά της και το φτωχικό -θα μπορούσαμε να πούμε- 
ντύσιμο της, δεν μπορούσες να φανταστείς ότι έχεις μπροστά σου μια 
γυναίκα με πλούσια μόρφωση και όχι και τόσο ευκαταφρόνητα εισοδήματα. 
Άλλα ήδη η  Καλλιόπη είχε αποφασίσει να ζήσει πτωχή χάριν των αδελφών 
της. Τότε το Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής ετοίμαζε μια ομάδα 
γυναικών, για να διακονήσει στην Εκκλησία της Κένυας. Η Καλλιόπη με 
προθυμία δέχθηκε να είναι ένα από τα μέλη της. Κι εκεί γνωρίσαμε για 
πρώτη φορά τα πλούσια χαρίσματα της. Με το οργανωτικό της ταλέντο 
βοήθησε πολύ στην οργάνωση της ζωής της Ιεραποστολής. Για τους 
Αφρικανούς αδελφούς ήταν μία παρουσία αγάπης και ειλικρινούς 
φροντίδας. Με τις πρακτικές της γνώσεις -πού στ' αλήθεια ήταν πολλές- 
συνέβαλε στη φροντίδα για τους ναούς μας και τους ιερείς μας. Ακόμα και 
άμφια έραψε. Βοήθησε στους γάμους, στις βαπτίσεις, σε κάθε εκδήλωση 
της ζωής της Εκκλησίας. 
  Έχοντας ζήσει κοντά σε αγρότισσες στην πατρίδα μας, ήξερε να 
συμπαρίσταται στις Αφρικανές γυναίκες και να τις καθοδηγεί στα 
νοικοκυριά, αλλά και στις καλλιέργειες τους. Εκεί όμως πού ή Καλλιόπη 
ήταν άφθαστη, ήταν η νεολαία. Αγαπούσε τα νιάτα και τους προσφερόταν 
αφειδώλευτα. Όχι μόνο στα σεμινάρια, που με τα πλούσια Αγγλικά της τα 
δίδασκε, τα εμψύχωνε και τα καθοδηγούσε, αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της παραμονής της εκεί, ήταν ή καθόδηγός τους και ή συμπαραστάτης τους. 
Με τη βοήθεια της πολλοί νέοι σπούδασαν και άλλοι βοηθήθηκαν να 
δημιουργήσουν την οικογένεια τους. Κι όταν λόγοι, ανεξάρτητοι της 
θελήσεώς της, την ανάγκασαν να γυρίσει πίσω στην πατρίδα, δεν έπαψε να 
φροντίζει γι' αυτούς, πού με δική της φροντίδα είχαν έλθει εδώ για σπουδές 
ή γι’ αυτούς πού είχαν μείνει στην πατρίδα τους. Συγχρόνως ασχολείται και 
με την έκδοση του ημερολογίου στα Σουαχίλι-μία γλώσσα πού μιλούν σε 
αρκετά Αφρικανικά κράτη-και τους είναι τόσο χρήσιμο. Αλλά και σε κάθε 
άνθρωπο πού έχει την ανάγκη της ή Καλλιόπη προσφέρει και προσφέρεται. 
Και τούτο φάνηκε καθαρά στην ακολουθία της κηδείας της, πού πολλοί 
παρουσιάστηκαν για να πουν πώς τους είχε συμπαρασταθεί στα μεγάλα η 



84 

 

και μικρότερα προβλήματα τους. Κι όταν, στην αρχή της δεκαετίας του '80, 
ιδρύεται το Μοναστήρι μας, ή Μονή του Άγιου Ιωάννου Προδρόμου-Καρέα, 
ή Καλλιόπη στέκεται δίπλα μας. Φιλακόλουθη καθώς ήταν, μένει κατά 
διαστήματα μαζί μας, για να συμμετέχει στο μοναστικό λατρευτικό 
πρόγραμμα, αλλά και για να βοηθήσει στις διάφορες εργασίες της Μονής. 
Πόσα δεν έχουν να μας πουν ακόμα και σήμερα τα πέτρινα δρομάκια και οι 
πεζούλες τριγύρω στη Μονή! Μισθώνει εργάτες, πού πολλές φορές τους 
πληρώνει ή ίδια, και ο δύσβατος τόπος γίνεται ευχάριστο πέρασμα. 
Συγχρόνως φυτεύει τις πρώτες ελιές, κάποιες καρυδιές, άλλα οπωροφόρα 
δένδρα και διάφορα φυτά. Σημαντική ήταν και η συμβολή της στη 
διαμόρφωση του μικρού Κοιμητηρίου της Μονής. Συχνά-πυκνά, 
περισσότερο οι αρχαιότερες αδελφές, βλέποντας τα έργα της, την 
θυμόμαστε και οι ικεσίες μας προς τον Κύριο είναι θερμές για την όμορφη 
ψυχή της. 
  Παρά το δόσιμο της στη Μονή του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα, δεν 
ξεχνά και την Ιεραποστολή. Στα ταξίδια της για την Αυστραλία, όπου ζει η 
μοναδική αδελφή της, σταματά στην Ιεραποστολή της Κορέας, στη Σεούλ, 
για να προσφέρει και εκεί ότι της ζητιέται και ό,τι μπορεί. Και στην 
τελευταία δεκαετία της ζωής της κάνει το μεγάλο τόλμημα. Σε μία ηλικία 
πού οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τους ιδιαίτερους αγώνες, ή 
Καλλιόπη αναλαμβάνει να δώσει ζωή στον Κοσμά, ένα μωρό παιδί 
εγκαταλελειμμένο και τυφλοκωφό. Αυτή την εποχή τη βλέπουμε λίγο. Στην 
αρχή πηγαίνοντας κάποιες φορές για να συμπαρασταθούμε στο αγώνα της 
και να τη θαυμάσουμε -κι όταν αργότερα οργανώνει το έργο της- τις φορές 
πού έρχεται με τον Κοσμά στο Μοναστήρι. Άλλοτε σε κάποιο Εσπερινό, 
άλλοτε για να μιλήσει λίγο με κάποια αδελφή για τα προβλήματα, τις 
προοπτικές, τις ελπίδες της για τον Κοσμά, για τον οποίο κάνει ακόμη και 
ταξίδια στην Αυστραλία, για να παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια , 
προκειμένου να τον βοηθήσει. Εμείς δεν θα μιλήσουμε όμως για τους 
αγώνες της, για τις θυσίες της, τα ταξίδια της, τις προσπάθειες της να 
δημιουργήσει ένα ειδικό σχολείο πού να αναλαμβάνει και να εκπαιδεύει 
τυφλοκωφά παιδιά, για να εμπιστευθεί όχι μόνο τον Κοσμά, αλλά και τον 
Απόστολο -το δεύτερο ομοιοπαθές παιδί πού ανέλαβε- και τόσα άλλα 
παιδιά με παρόμοια προβλήματα. Υπάρχουν άλλα πρόσωπα πού έζησαν πιο 
κοντά της αυτή την εποχή και τής συμπαραστάθηκαν στο έργο της αυτό- 
αυτοί μπορούν να δώσουν μια πιο σαφή εικόνα των οραμάτων και των 
γιγαντιαίων αγώνων της.  
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  Αυτό πού εμείς ευχόμαστε ολόψυχα, κλείνοντας τούτο το μικρό σημείωμα 
μας, είναι: Ό Κύριος μας να παρουσιάζει σε κάθε εποχή ανθρώπους με τη 
δύναμη τής ψυχής και την πίστη της Καλλιόπης Καρανικόλα, για να 
ομορφαίνουν τον κόσμο μας. 
 
Εκ τής Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου-Καρέα 
27/1/2006 
 

 
  Στιγμιότυπο από την τελετή για την ονομασία της αίθουσας στο 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ., σε «ΑΙΘΟΥΣΑ Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ», 
στις 15-6-2006. 
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Ομιλία μητέρας τυφλοκωφού παιδιού αφιερωμένη στην 
Καλλιόπη Καρανικόλα (μετά τον θάνατό της) 
 
  Η Καλλιόπη Καρανικόλα ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας και 
πρώτη γραμματέας του, το 1992. Από την αρχή εργάστηκε ακούραστα 
πάντα με χαμόγελο και με μεγάλη υπομονή για να στηθεί ένας πυρήνας έτσι 
ώστε να εκπαιδευτούν τα τυφλοκωφά άτομα. Δεν δίσταζε να ταξιδεύει ανά 
την Ελλάδα, όταν είχε κάποια πληροφορία για την ύπαρξη ενός 
τυφλοκωφού ατόμου και ερχόταν σε επαφή με την οικογένειά του, την 
οποία και ενημέρωνε και ενίσχυε ηθικά. Για την εξεύρεση και άλλων Τ/Κ 
ατόμων έγραψε σε όλες τις Νομαρχίες και ζήτησε στοιχεία από τις 
απογραφές. Η καταγραφή όμως στα αρχεία μόνο της μιας από τις δυο 
αναπηρίες (τύφλωση ή κώφωση) είναι ο λόγος  για τον οποίο δεν μπόρεσε 
να βρει στοιχεία για τα τυφλοκωφά άτομα που ζουν σε όλη την Ελλάδα και 
μας είναι άγνωστα. Σαν γραμματέας του συλλόγου είχε ένα πλήρες και 
ενημερωμένο αρχείο με στοιχεία που εκείνη συνέλεγε και αξιολογούσε.  Με 
τα λίγα τεχνικά μέσα που διέθετε, εξέδιδε «Το δελτιάκι μας», με 
πληροφορίες από την δράση του Συλλόγου, το οποίο μπορείτε να 
διαβάσετε. Με τα ταξίδια που έκανε στην Αμερική και την Αυστραλία, 
ενημέρωνε τους ειδικούς καθώς και τους γονείς, για τις εμπειρίες που είχε 
αποκομίσει από τα ειδικά κέντρα που είχε επισκεφτεί, και μας μοίραζε 
φυλλάδια που είχε συλλέξει χρήσιμα για μας, μιας και στην Ελλάδα μας 
είναι λιγοστά. Πλησίασε όλα τα σχολεία κωφών καθώς και το ΚΕΑΤ και είχε 
αρκετές επαφές με τους δασκάλους, με τους οποίους αντάλλασσε εμπειρίες 
και πληροφορίες. Η προσφορά της ήταν επίσης μεγάλη στην στήριξη των 
οικογενειών. Την θυμάμαι πάντα με καλή διάθεση και με συνέπεια, να 
ενισχύει με το κουράγιο της και με την υπομονή της, όλους τους γύρω της. 
Οι συμβουλές της ήταν πάντα πολύτιμες και πάντα για το καλό των παιδιών 
μας. 
   Ήταν πάντα υπερήφανη και ακούραστη μάνα για τον μικρούλη Κοσμά. 
   Θα την θυμάμαι πάντα να μου δίνει, με περισσή ευγένεια, κουράγιο και 
ελπίζω το κουράγιο αυτό να με βοηθήσει να κρατηθώ στο μονοπάτι που μας 
χάραξε. 
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Καλλιόπη Καρανικόλα: Ένα Φωτεινό παράδειγμα αγάπης 
και κοινωνικής προσφοράς. 
 
  19 Φεβρουαρίου 2000. Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα 
που έφυγε και πέταξε στον Πλάστη της η ψυχή της πολυαγαπημένης μας 
Καλλιόπης Καρανικόλα. Κι εγώ;  Από πού ν’ αρχίσω; Βαριά η ευθύνη να 
μιλήσεις για την προσωπικότητα και για τη ζωή ενός ανθρώπου, την τόσο 
μεστή και πολύπλευρη. Αν μάλιστα αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος που’χει 
συνδεθεί βαθιά και δυνατά μαζί σου επί 22 χρόνια κι εσύ, που δεν έχεις 
καλά-καλά συνειδητοποιήσει πως πια δεν μπορεί να σου απλώσει το χέρι να 
σ’ αγγίξει, ούτε να σου χαμογελάσει ή να σε συμβουλέψει και να σε 
παρηγορήσει ή ν’ αστειευτεί μαζί σου, απ’ το τηλέφωνο έστω, πώς να 
βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη; Που να βρεις τα λόγια να περιγράψεις τι 
ξέρεις και τι έζησες; Πώς μπορώ μέσα σε λίγες γραμμές να δώσω το 
μεγαλείο αυτής της ψυχής, για να καταλάβουν έστω και λίγο απ’ την 
πολύτιμη συμβολή της στον κόσμο τούτο εκείνοι που δεν την έζησαν από 
κοντά; Δύσκολο πολύ, μα, αφού ο κλήρος μου’ λαχε, θα προσπαθήσω. Κι 
εσείς που την ξέρετε και τη ζήσατε, μη με παρεξηγήσετε. Συμπληρώστε τις 
παραλείψεις και τα λάθη μου. 
  Τρίτη πρωί –η τελευταία της πάνω στη γη- 18 Ιανουαρίου του 2000. Τα ταξί 
απεργούν. Χάος στους δρόμους της Αθήνας. Κι η Καλλιόπη Καρανικόλα 
κρατά σφιχτά απ’ το χέρι ένα παιδί τυφλοκωφό, όχι δικό της, μα παιδί της 
καρδιάς της. Κι ενώ ο ιδρώτας έτρεχε στο μέτωπό της από τον πόνο του 
εκτεταμένου εμφράγματος, που απ’ την προηγούμενη νύχτα είχε πάθει, 
αυτή να πηγαίνει –με την συγκοινωνία- στο ραντεβού με το γιατρό που είχε 
προγραμματίσει γι’ αυτό το παιδί. Μέσα απ’ αυτή και μόνο την σκηνή 
μπορεί κανείς να καταγράψει επιγραμματικά αυτό που χαρακτήριζε τα 75 
χρόνια της επίγειας ζωής της και που η ίδια κάποτε το είχε γράψει σ’ ένα της 
ποίημα: 
 
«Θεέ της αγάπης, 
Το Σταυρό να φορτωθώ 
Και ν’ ανέβω το Γολγοθά του λυτρωμού (…) 
Μέσα από λούλουδα ή απ’ αγκάθια, αδιάφορο 
Όπως ορίζεις Συ! 
Μα πάντα προς το φως Σου το λαμπρό να τρέχω 
Ως τη στερνή μου πνοή». 
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 4 Αυγούστου 1924: Τότε ανοίγει το πρώτο φύλλο του χοντρού βιβλίου που 
κλείνει  τις σελίδες μιας ζωής αγίας και καταξιωμένης. Η Καλλιόπη 
Καρανικόλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε γεωπόνος και 
εργάστηκε επί 14 χρόνια στο τμήμα αγροτικής οικιακής οικονομίας της 
Διευθύνσεως Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας, σ΄ ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ορεινών 
χωριών μας. Εργάστηκε δίνοντας όλες της τις δυνάμεις με αυτοθυσία, αλλά 
και με τη γλυκύτητα που τη χαρακτήριζε γιατί, όπως έλεγε: «Είναι καθήκον 
μας να γεφυρώσουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στην πόλη και στο χωριό. Να 
υποστούμε αγόγγυστα τις ταλαιπωρίες της μετάβασης, να φάμε σκληρό 
ψωμί, να χαϊδέψουμε τα βρώμικα μωρά, να κάτσουμε μαζί με τους 
χωρικούς, μπροστά στο τζάκι που καπνίζει και να κουραστούμε να μάθουμε 
να εφαρμόζουμε λύσεις».  
Σήμερα είναι η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, που γεννήθηκε το 
1522 και κοιμήθηκε το 1589, μέσα στην καρδιά της τουρκοκρατούμενης 
Ελλάδας. Και διαλέξαμε αυτή τη μέρα να τιμήσουμε τη μνήμη της Καλλιόπης 
μας γιατί, όπως η Αγία Φιλοθέη είχε ιδρύσει μέσα στο μοναστήρι της 
βιοτεχνικό εργαστήριο, όπου δίδασκε τις νέες της περιοχής υφαντική και 
πλεκτική, έτσι και η Καλλιόπη Καρανικόλα, μέσω της δουλειάς της, ταξίδευε 
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μάθαινε στις αγρότισσες όλα όσα θα’ 
πρεπε να ξέρουν γύρω απ’ τα παιδιά, την υγιεινή, το σπίτι, τον κήπο, το 
χωράφι. Για ν’ ανταποκριθεί στη δουλειά της, σπούδασε ακόμα οικιακή 
οικονομία και μεθόδους εξωσχολικής εκπαίδευσης εδώ, αλλά και στην 
Αμερική στις πολιτείες Ουάσιγκτον, Γεωργία και Αρκάνσας –με υποτροφία- 
το 1956-57. 
  Όταν ήταν μικρή, ο μεγαλύτερος πόθος της ήταν να σπουδάσει και να 
ταξιδέψει. Να μάθει και να δει, όσα γινόταν περισσότερα. Η ζωή, καθώς 
έλεγε, της τα χάρισε απλόχερα και τα δύο. Η καριέρα της ήταν μια συνεχής 
εκπαίδευση και μετακίνηση. Εργάστηκε ένα χρόνο στην Εύβοια, πέντε στη 
Δυτική Ελλάδα, ένα στα νησιά του Αιγαίου, ένα στην Κόρινθο. Μα κι όταν 
εργαζόταν στην Αθήνα ταξίδευε από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Έτσι είχε την 
ευκαιρία να γνωρίσει τις πόλεις και τα χωριά της μισής, τουλάχιστον 
Ελλάδας. Ταξίδεψε πολύ και στο εξωτερικό. 1960-1966 ταξιδεύει σε 
προσκυνήματα: στις κατακόμβες της Ρώμης, στους Αγίους τόπους, στην 
Πάτμο. Πήγε δυο φορές στην Ευρώπη: Παρίσι – Ρώμη, Βιέννη – Ρώμη. 
  Το 1967 έφτασε μέχρι την Αυστραλία όπου ήταν εγκατεστημένη η αδελφή 
της, μέσω Ινδιών και Ανατολικής Αφρικής. Από την πρώτη αυτή επικοινωνία 
της με τους ορθοδόξους της Αφρικής, ξεκινά μια πορεία προσφοράς και 
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αγάπης, που ξεπέρασε τα Ελληνικά σύνορα και ξεχύθηκε στην αφρικανική 
αλλά και στην ασιατική ήπειρο και διαρκεί δέκα ολόκληρα χρόνια (1967-
1977). Το 1967 λοιπόν υποβάλλει την παραίτησή της εγκαταλείποντας την 
τόσο πετυχημένη καριέρα της –μια τρέλα για τον λογικό, σύγχρονο 
άνθρωπο, όχι όμως για μια καρδιά που ξεχείλιζε από αγάπη για το κάθε 
πλάσμα του Δημιουργού κι ακατάπαυστα ζητούσε: «Γνώρισόν μοι Κύριε, 
οδόν εν ή πορεύσομαι» κι αρχίζει να ταξιδεύει για ιεραποστολικούς 
σκοπούς: τρεις φορές στην Κορέα, τέσσερις φορές στην Αφρική. Όπως η 
Αγία Φιλοθέη στο μοναστήρι της κατηχούσε τις νέες και φούντωνε μέσα 
τους η φλόγα του Χριστιανισμού, έτσι και η Καλλιόπη Καρανικόλα: μέσω, 
τόσο του κατηχητικού της έργου όσο και της συμμετοχής της στην Ορθόδοξη 
Ιεραποστολή, οδηγούσε ανθρώπους κοντά στο Χριστό, όχι μόνο με λόγια 
αλλά και με έργα αγάπης και αυτοθυσίας.  Και το έκανε όχι μόνο στο 
εξωτερικό μα κι όταν έμενε στην Αθήνα. Συμπαραστεκόταν πολύ στους 
ξένους ορθοδόξους που έρχονταν στην Ελλάδα να σπουδάσουν. Να πούμε 
εδώ ότι, εθελοντικά, βοήθησε πολύ και τα παιδιά κάποιου ορφανοτροφείου 
της Αθήνας –οικογενειακού τύπου- στο οποίο φιλοξενήθηκε για λίγο το 
κοριτσάκι που έφερε μαζί της από την Αφρική γυρνώντας απ’ το πρώτο της 
ταξίδι. Κι είχε ρωτήσει τα παιδιά πριν φύγει: 
 
«Τι θέλετε να σας φέρω από την Αφρική; 
Μου απάντησαν μ’ ένα στόμα: 
Ένα αραπάκι. 
Γέλασα, 
Γιατί μου φάνηκε απίθανο. 
Πώς μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. 
Και να που ήρθες…» 
 
 Έγραψε πολλά άρθρα σε διάφορα περιοδικά όπως: «Αγροτικά Νειάτα», 
«Πάντα τα Έθνη», «Ο κόσμος της Ελληνίδος», «Προς τη νίκη», με τις 
εντυπώσεις και τις αναμνήσεις, αλλά και τις εμπειρίες από τη δύσκολη ζωή 
του ιεραποστόλου. «Με τις γυναίκες της Αφρικής», «Τζάμπο», «Ανατολική 
Αφρική», «Από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Ανατολική Αφρική», «Από 
τις ταξιδιωτικές μου αναμνήσεις», «Άπω Ανατολή», «Ταξιδεύοντας», 
«Εντυπώσεις από την Ταϋλάνδη», «Κορέα», «Άνοιξη στη χώρα της πρωινής 
γαλήνης». Και ρίχνουμε μια βιαστική ματιά στα χειρόγραφά της: «Ποια είναι 
τα προσόντα του ιεραποστόλου; Πρέπει ν’ αγαπά τον Θεό και να θέλει να 
τον υπηρετήσει και ν’ αγαπά τους ανθρώπους με μια κατανοούσα αγάπη». 
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  Η Καλλιόπη Καρανικόλα ήταν και θερμή οικολόγος. Σεβόταν το περιβάλλον 
και τους ανθρώπους που την φιλοξενούσαν. Μελετούσε τη χώρα και την 
ιστορία της, τα ήθη κι έθιμα των λαών, τις γιορτές και τους χορούς τους, 
προσπαθώντας, μέσα από τους δικούς τους τρόπους να τους μεταφέρει το 
ιεραποστολικό μήνυμα, χωρίς ποτέ να τους θίξει ή να επιβάλει τον Ελληνικό 
τρόπο ζωής και σκέψης. Εκείνη προσαρμοζόταν στις δικές τους συνήθεις και 
προχωρούσε να τους πλησιάσει και να τους διδάξει. Στο άρθρο της με τίτλο 
«Οι γυναίκες της Αφρικής» γράφει: «Όταν έχει κανείς την ευκαιρία να 
συναναστραφεί με ανθρώπους μιας φυλής, μιας άλλης χώρας ή απλώς ενός 
διαφορετικού περιβάλλοντος και εξοικειωθεί λίγο μαζί τους, έρχεται κάποια 
στιγμή που δεν βλέπει αν ο άλλος είναι μαύρος ή άσπρος πια, αν είναι 
ντυμένος διαφορετικά, αν έχει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Δε βλέπει παρά 
μόνο άνθρωπο. Και τότε κάνει την ευχάριστη διαπίστωση ότι οι άνθρωποι 
μοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ τους. Αυτό ισχύει περισσότερο για τις 
γυναίκες, έτσι όπως τις ενώνει η φροντίδα του σπιτιού, η λαχτάρα για την 
υγεία, την ανάπτυξη, την προκοπή των παιδιών». 
  Ήταν πολύ προσεκτική, είχε μεγάλη παρατηρητικότητα, ευστροφία κι 
οξυδέρκεια πνεύματος. Έμβλημά της η τάξη, η μέθοδος, η οργάνωση στη 
δουλειά της. Είχε κρίση ορθή, μυαλό τετράγωνο και την αγαπούσαν οι ξένοι. 
«Κυρά-δασκάλα» τη φώναζαν όταν τη χαιρετούσαν, όπως άλλοτε την Αγία 
Φιλοθέη. «Νιακέο» την αποκαλούσαν οι γυναίκες της Καγκύρας στην 
Αφρική, που σημαίνει «εργατικός, δραστήριος άνθρωπος». 
  Είχε συνέπεια στους στόχους που από νέα είχε βάλει. Καμιά δυσκολία, 
αποτυχία, προβλήματα υγείας ή η συμπεριφορά των συνανθρώπων της δεν 
τη σταματούσε ποτέ. Αγάπησε βαθιά τα παιδιά κι έδωσε σ’ αυτά ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής της. Η ίδια έγραφε: «Δε μπορώ να προσπεράσω παιδί χωρίς 
να το προσέξω, χωρίς να του χαμογελάσω. Η ζωή μου χάρισε πολλά 
πράγματα. Μου αρνήθηκε όμως τη χαρά να κάνω οικογένεια, ν’ αποκτήσω 
δικά μου παιδιά». Κι εδώ κατάφερε να κάνει τον πόνο της δημιουργικό, «να 
τρυγήσει απ’ τα χαλάσματα λουλούδια», όπως το είχε εκφράσει πριν πολλά 
χρόνια σ’ ένα ποίημά της. 
 
«Θέλω το βράδυ να προσμένω το σύντροφό μου απ’ τη δουλειά ενώ στη 
φούστα μου τριγύρω να τιτιβίζουν τα παιδιά.  
Κι αν αυτή η μέρα αργήσει να’ ρθει, 
Κι αν αυτή η μέρα ποτέ δε φανεί, 
Μες στης ζωής τον τίμιο αγώνα 
Δεν θα δειλιάσω μοναχή, 
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Ούτε θ’ αφήσω την καρδιά να μαραθεί στείρα κι αργή 
Όσο υπάρχουν παιδιά ορφανά, 
Δυστυχισμένοι που διψούν για στοργή». 
 
Δεν έγραψε μόνο άρθρα αλλά και βιβλία για παιδιά και νέους:  
«Το μικρό μυστικό» (ανάγνωσμα για παιδιά) 1965, 
«Γι’ αυτούς που αγαπούν τον Θεό και τα παιδιά», 1965, 
«Καθήστε να τα κουβεντιάσουμε» Α’ Τεύχος 1967, Β Τεύχος 1968. 
«Διακοπές στο χωριό», 1981. 
«Τρεις επιστροφές και μερικά άλλα» 1998. 
  Τα πολυποίκιλα προβλήματα υγείας: περιαρθρίτιδα, οσφυαλγία, 
σπασίματα χεριών και ποδιών και επακόλουθα χειρουργεία, αυχενικά, 
ρευματική πολυμυαλγία, πρόβλημα στα έντερα, που την έκανε να τρώει 
πολύ λίγο και λιτά, δεν την εμπόδιζαν στις δραστηριότητες. Πειθαρχούσε 
στις εντολές των γιατρών και χαιρόταν το λίγο και λιτότατο γεύμα. Λιτή ήταν 
και στο ντύσιμο και σ’ όλες τις ανάγκες της. Ίσα για να περνάει αγόραζε 
οτιδήποτε, ποτέ παραπανίσιο. Σεβόταν όχι μόνο τον κάθε συνάνθρωπο 
αλλά και κάθε τι που ο Θεός έχει χαρίσει: τα λουλούδια, τα δέντρα, μα και 
το μικρό χαρτάκι που δεν πρέπει άσκοπα να το πετάμε, για να μη χρειάζεται 
να κόβονται περισσότερα δέντρα. Έδινε από το υστέρημά της οπουδήποτε 
μάθαινε πως υπήρχε ανάγκη: πλεκτά μωρουδιακά για εκθέσεις 
φιλανθρωπικές, κεντήματα για τους νεόνυμφους… δεν έχει τέλος ο 
κατάλογος όσων ευεργετήθηκαν από το χαμόγελο, τον σοφό λόγο, τη 
συμβουλή της, τη συμπαράσταση στη λύπη και στη χαρά. «Έχει ο Θεός. Όλα 
θα γίνουν. Ένα τσουβάλι υπομονές πρέπει να’ χουμε, μόλις τελειώνει η μια 
ν’ αρχίζει η άλλη. Κι ο καλός Θεός από το πικρό βγάζει πάντα γλυκύ» ήταν οι 
χαρακτηριστικές κουβέντες της κι έτσι προχωρούσε. 
  Στην περίοδο από 78-79 αφιερώνει τη ζωή της στο μοναστήρι του Καρέα – 
που έργο του σημαντικό είναι η ιεραποστολή. Σχεδίασε το κοιμητήρι με τα 
μονοπατάκια του. Κλάδευε και περιποιόταν τα δέντρα και τα φυτά και 
δούλευε αντρίκια. Με την καθοδήγησή της δούλευε και κάποιος εργάτης για 
τις πιο βαρειές δουλειές και κουραζόταν πολύ ο καημένος, όσο κι αυτή 
άλλωστε, γιατί τα ήθελε όλα στην εντέλεια. Κανένα πετραδάκι μην ξέφευγε. 
Κανένα «και» στο γραπτό, κανένας πόντος στο πλεκτό, καμιά κλωστή στο 
ράψιμο. Ο λόγος της ήταν μεστός και περιεκτικός. Δεν ήθελε περιττές 
κουβέντες. Αν στα πρόχειρά της έβλεπες μουντζούρες, το τελειωμένο ήταν 
άψογο.  
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   Όσο μεγάλη ήταν η αγάπη της Αγίας Φιλοθέης για κάθε κατατρεγμένο, 
πονεμένο, κουρασμένο, φτωχό ή ορφανό, άλλο τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη 
της Καλλιόπης Καρανικόλα για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για 
κείνους που περισσότερο είχαν ανάγκη από τη φροντίδα της. Έμπρακτη 
απόδειξη της αγάπης της, η ζωή της όλη! Και πάνω απ’ όλα, τα τελευταία 
έντεκα χρόνια που έφτασε στο αποκορύφωμά της. 
   1978-1989: πάλευε για δυο στόχους μαζί. Παράλληλα με το έργο της στο 
μοναστήρι του Καρέα, γνωρίστηκε κι ασχολήθηκε με τους τυφλούς, ενώ από 
το 1989 και πέρα μπήκαν και οι τυφλοκωφοί στην παρέα μας. Για όλους 
μας, στάθηκε φίλη ακλόνητη ως την τελευταία της πνοή. Εδώ είχα κι εγώ την 
ευλογία να μπω στη ζωή της κι από το 78 που ήρθε για πρώτη φορά να μου 
υπαγορεύσει κάποιο αγγλικό βιβλίο για τους μαθητές μου, ένιωθα πάντα 
δίπλα της «κόρη αγαπημένη» όπως μ’ έλεγε και σας τ’ ομολογώ: 
αισθανόμουν τόση σιγουριά όταν στεκόμουν πλάι της και μιλούσα μαζί της. 
Ήταν για μένα φίλη, μάνα, αδελφή ψυχή, γι’ αυτό ότι κι αν μου’ λεγε, έστω 
κι αν κάποιες φορές επαναστατούσα μέσα μου, το άκουγα, το πίστευα, το 
έκανα γιατί ήξερα πως μ’ αγαπούσε αληθινά όπως κι εγώ την αγαπούσα μα 
και τη σεβόμουν. Ακόμα βουίζει στ’ αυτιά μου η φωνή της: «Έλα, κόρη, σε 
ξύπνησα: Τι κάνεις, κόρη, έχει κόσμο;  Γειά σου, κόρη, έχω νέα σήμερα», 
κ.λπ. κ.λπ. Απίστευτο μου φαίνεται, παράλογο να κάθομαι τώρα και να σας 
μιλάω για κείνην κι αυτή να μη με σταματάει μαλώνοντάς με για τα όσα σας 
λέω. Αχ, αν μπορούσε θα’ ρχόταν να μ’ εμποδίσει. Ήταν τόσο σεμνή και 
ταπεινή, που ποτέ δεν έδινε στόχο για δημοσιότητα. Κι αν το’ κανε, ήταν 
μόνο για να γνωστοποιήσει στον κόσμο το τάδε ή το δείνα θέμα που την 
απασχολούσε κάθε φορά, το πρόβλημα για το οποίο αγωνιζόταν να’ βρει 
λύση – λύση άμεση αν ήταν μπορετό. Το βλέπουμε από τα διάφορα άρθρα 
της. Για παράδειγμα, στον κόσμο της Ελληνίδος έγραψε: «Βάλε το χεράκι 
σου να δεις». «Ματάκια χωρίς φως», «με τα τυφλά παιδιά». «Τα παιδιά των 
ιδρυμάτων» και άλλα. 
  Κοντά μου γνώρισε και τα μικρά τυφλά παιδιά γιατί την καλούσα στην τάξη 
μου όταν είχα Πρώτη ή Δευτέρα δημοτικού και τους μιλούσε για τα 
διάφορα είδη φυτών. Μας έφερνε βολβούς και σπόρους, ανάλογα με το 
φυτό  και την εποχή και βοηθούσε τα παιδιά να τα φυτέψουν. Αξέχαστη 
εμπειρία: Χάρη σ’ ένα πεντάχρονο κοριτσάκι που γνώρισε στο σπίτι μου 
όταν το προετοίμαζα για να μπει στο δημοτικό, εκείνη έγραψε το βιβλίο 
«Διακοπές στο χωριό», για να διδάξει λίγα απ’ τη φύση σ’ ένα τυφλό παιδί 
και για να δουν τα παιδιά που βλέπουν πως μαθαίνει κι αυτό σαν κι εκείνα. 
Εκδόθηκε το 1981, διεθνές έτος αναπήρων, και διανεμήθηκε δωρεάν στα 
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παιδιά των σχολών Κ.Ε.Α.Τ., Βορείου Ελλάδος και Λευκωσίας τυπωμένο σε 
θερμοφόρμ στον «Φάρο Τυφλών της Ελλάδος» με την παράκληση να 
δίνεται κάθε χρόνο σε παιδιά 10-15 ετών, εφόσον εκείνη παραχώρησε και 
τα πνευματικά της δικαιώματα στο «Φάρο». 
  Πόσα όνειρα και σχέδια δεν κάναμε μαζί. Πλεκτά, γραπτά και προφορικά! 
Πώς ήξερες να κατευνάζεις τον πόνο στην αποτυχία! Να κάνεις εύκολη τη 
δυσκολία και γλυκό το χάπι κάθε πίκρας μου προσωπικής ή πίκρας και των 
δυο μας για τα κοινά προβλήματα που μας απασχολούσαν! Εγώ αγρίευα και 
αντάριαζα, φώναζα για το άδικο, για την αδιαφορία και τον εμπαιγμό των 
υψηλά ισταμένων που, ενώ θα μπορούσαν κάτι να κάνουν, δεν έσκυβαν 
πάνω απ’ το πρόβλημα για να του δώσουν λύση. Εσύ, αντίθετα, ενώ 
καιγόσουν μέσα σου, καλά το ξέρω, με την ήρεμη φωνή σου, τη ζεστή 
κουβέντα σου, προσπαθούσες να με μαλακώσεις, να με επαναφέρεις στην 
τάξη. «Να ανεχόμαστε» έλεγες, «τον καθένα με τα ελαττώματά του και να 
’χουμε υπομονή» κι ας έφτανε και η δική σου ακόμη στα όριά της με τα 
τόσα που πέρασες , ιδίως τα τελευταία έντεκα χρόνια. Ας μιλήσουμε γι’ 
αυτά λίγο πιο αναλυτικά, να μάθουν, επιτέλους, κι άλλοι τον αγώνα σου και 
το δυσβάσταχτο φορτίο που μόνη θέλησες να σηκώσεις στους ώμους σου, 
έστω και πονεμένους. Στο τέλος του 1988 μάθαμε για την ύπαρξη ενός 
11μηνου τυφλού μωρού στο Παίδων κι από τότε αρχίζει η τρεχάλα. Θέλαμε 
να βοηθήσουμε. Μα πως; Στείλαμε μια φίλη μας κοινωνική λειτουργό να το 
βρει και να μάθει λεπτομέρειες. Ταλαιπωρήθηκε μα τα κατάφερε. Τι θα 
γινόταν όμως αυτό το παιδί; 
  Στις 13 Φεβρουαρίου του 1989 το επισκέπτεται για πρώτη φορά στο ΠΙΚΠΑ 
που στο μεταξύ το είχαν μεταφέρει. Ένα συμπαθητικό αγοράκι,  με μερική 
τύφλωση και κώφωση, με δυσκολία ακόμη και στην κίνηση. Ζητάς άδεια να 
το επισκέπτεσαι όποτε μπορείς. 
  Στις 20 Μαΐου παρακολουθούμε τη βάφτισή του μ’ εσένα νονά του. Κοσμά 
το  ονομάζεις, για να το φυλάνε οι Άγιοι Ανάργυροι. Έψαξες να του βρεις 
ένα πιο ζεστό, πιο οικογενειακό περιβάλλον να ζήσει, μα δεν τα κατάφερες. 
Τότε πήρες τη μεγάλη απόφαση! Από τις 13 Σεπτεμβρίου του 1991 ο μικρός 
Κοσμάς μένει πια μόνιμα μαζί σου. Στα 65 σου χρόνια αναλαμβάνεις μια 
ευθύνη, που κάνεις στον κόσμο δε θα το’ κανε, αν δεν  είχε τη δική σου 
Χριστιανική ψυχή, τη μεγάλη καρδιά και την πλατειά αγκάλη. 
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Ας γίνει  φανερή σε όλους σήμερα η μυστική σου προσευχή: 
 

«Προσευχή για το μικρό θετό παιδί μου» 
 
«Μού’ δωσες, Κύριε, μια μητρική αγκαλιά 
Μα ήταν αδειανή από παιδιά. Έκλαψα και σπάραξα πολύ 
Κι όπου άκουγα κλάμα παιδιού 
Άπλωνα τα χέρια προς τα κει. 
Πέρασαν τα χρόνια, ασπρίσαν τα μαλλιά 
Κι έτσι ξαφνικά 
Μου ανέθεσες να μεγαλώσω ένα παιδί. 
«Δεν Σου είπα «Είναι αργά, δεν φτάνουν μου οι δυνάμεις» 
Κι ένιωσα λίγο σαν της Παλαιάς Διαθήκης τις γυναίκες 
Που αποκτήσανε παιδιά στα γηρατειά τους. 
Δέχτηκα το παιδί σαν δώρο από το χέρι Σου 
Κι ας είναι’ μισότυφλο, μισόκουφο και άλαλο. 
Τώρα που στο ζεστό μου σπίτι μεγαλώνει 
Είναι ζωηρούλι και χαρούμενο. 
Του μαθαίνω να αυτοεξυπηρετείται και να προσπαθεί, 
Για να ξεπερνά τις δυσκολίες του 
Κι ούτε πού’ χει νιώσει 
Διαφορετικό όπως είναι απ’ τα περισσότερα παιδιά. 
Το κρατώ απ’ το χέρι και βαδίζει άνετα 
Στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό, όπου γνωστός χώρος 
Μόνο που προσέχουμε  
Να μη βρίσκει απρόσμενα εμπόδια μπροστά του 
Και κινείται ελεύθερα 
Γι’ αυτό και για τα μάτια του δεν Σου ζητώ 
Παρά μονάχα να διατηρήσει αυτό που έχει 
Για τη μιλιά του, Σε παρακαλώ με πόνο 
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Γιατί κανείς δεν ξέρει να μου πει τι φταίει και δεν μιλάει 
Δώσε ν’ ακούει λίγο καλύτερα 
Και να καταλαβαίνει αυτά που ακούει 
Κι αξίωσέ το να μιλήσει 
Ή μ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εκφραστεί 
Και πιο καλά να επικοινωνήσει 
Αλλοιώς, να μορφωθεί πώς θα μπορέσει; 
Και να γνωρίσει τον κόσμο που το περιβάλλει 
Μ’ όλα τα θαυμαστά που τον έχεις προικίσει; 
Πώς θα χαρεί τη γνωριμία και τη ζεστή φιλία των 
ανθρώπων; 
Κι εγώ, πώς θα μπορέσω να του μιλήσω 
Για τα τόσα που θέλω 
Από την καθημερινότητα, μέχρι τις ηθικές αξίες της ζωής; 
Και προ παντός, 
Πώς θα μπορέσω να του πω για Σε και την αγάπη Σου; 
Κι αν δεν το κάνω, πώς θα ’μαι σωστή μάνα;» 
 
 Το διάβασα όλο, για να καταλάβετε την αγωνία της για το μέλλον αυτού 
του παιδιού, μα και τη σοβαρότητα με την οποία ανέλαβε το ρόλο της σαν 
μάνα και δασκάλα του. Και ήταν σωστή δασκάλα: ήξερε κάθε στιγμή τι 
χρειαζόταν το παιδί, τι ήταν σωστό γι’ αυτό να μάθει κι από πού να 
ξεκινήσει. Έψαχνε διαρκώς κι εδώ και στο εξωτερικό γυρεύοντας το 
καλύτερο και τον Κοσμά. Όπου άκουγε σεμινάρια έτρεχε. Ως τη Νέα Μάκρη 
πήγε, για να μάθει το Μάκατον (μια μέθοδο επικοινωνίας για ανθρώπους με 
μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα ακοής). Έφτασε η χάρη της μέχρι 
την John Tracy Clinic όπου έμαθε ότι μπορεί κανείς να παίρνει μαθήματα δι’ 
αλληλογραφίας για να βοηθήσει το τυφλοκωφό παιδί του και, στρώθηκε 
στη δουλειά. Επί δυο χρόνια παρακολουθούσε αυτά τα μαθήματα, 
γράφοντας εκθέσεις για την πρόοδο του παιδιού και ζητώντας λύσεις γα τα 
προβλήματά του από τους εκεί ειδικούς, οι οποίοι τις απαντούσαν 
ανελλιπώς. 
  Και μάνα στοργική ήταν, μα χωρίς παραχαϊδέματα. Αν ο Κοσμάς έκανε κάτι 
που δεν έπρεπε, του έβαζε τη φωνή, τον έπαιρνε από εκεί, του έδινε κάποιο 
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παιχνίδι ν’ ασχοληθεί, για να ξεχάσει τη σκανταλιά του, κι εκείνος, 
καταλάβαινε πολύ καλά τι του ζητούσε η νόνα του και την υπάκουε. Ήξερε 
να τον τιμονεύει και πολύ σωστά μάλιστα. Ο Κοσμάς, ένα πολύ ζωηρό παιδί 
που σκαρφαλώνει παντού κι όλα θέλει να τα’ ανακαλύψει και να τα μάθει, 
δεν το στερήθηκε αυτό στο σπίτι της. Είχε μονόζυγο μέσα στο δωμάτιο. 
Τραμπολίνο στη βεράντα. Τον έτρεχε στο γυμναστήριο. Τον έστελνε 
ιππασία, κατασκήνωση. Τον πήγαινε στη θάλασσα για μπάνιο και στην 
εξοχή να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές μαζί με δυο οικογένειες 
φίλων της που έχουν παιδιά, για να τον κάνει κοινωνικό και χαρούμενο. 
Έψαξε για ειδικούς δασκάλους: λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, 
δάσκαλο να ξέρει τη νοηματική. Κι όλα αυτά τα χρόνια που έζησε κοντά της, 
ο Κοσμάς έγινε αγνώριστος. Άψογη και στα θρησκευτικά της καθήκοντα ως 
αναδόχου: τον πήγαινε στην εκκλησία και κοινωνούσε συχνά. 
Το χειμώνα του 1992 αρρώστησε βαριά κι όλοι τρομάξαμε. Ως και αυτή η 
ίδια, μα νίκησε το θάνατο. 
(Αχ, Θεέ μου, γιατί να μην τον είχε πάλι νικήσει;) 
  Το χειμώνα του 1992, με γνωριμίες μας από το Παρίσι, καλούσε στην 
Ελλάδα τον ψυχολόγο Jacques Souriau, που τότε ήταν διευθυντής της 
Σχολής τυφλοκωφών στο Πουατιέ και επισκέφθηκε το βρεφονηπιακό 
σταθμό του Κ.Ε.Α.Τ., που τότε φιλοξενούσε τρία τυφλοκωφά παιδιά, εκ των 
οποίων και ο μικρός Κοσμάς. Έδωσε συμβουλές και προγραμματισμό και 
στους δασκάλους τους αλλά και στους γονείς του καθενός ξεχωριστά που 
τους επισκέφθηκε στα σπίτια τους. 
  Στο τέλος του 1992 η Καλλιόπη Καρανικόλα, ξέροντας πως τα χρόνια που θ’ 
ακολουθήσουν θα είναι πάντα δύσκολα για τον Κοσμά και για τα άλλα 
τυφλοκωφά παιδάκια, που όλο και βρίσκουμε στο μεταξύ, είχε την ιδέα να 
ιδρυθεί ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών παιδιών, 
ώστε να έχουν κι αυτά μια φωνή που θα τα υποστηρίζει και θα ζητά τα 
δικαιώματά τους, αφού μόνα τους δε μπορούν να τα εκφράσουν. 
Μαζεύτηκαν οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι κι έγινε κι αυτό της τ’ όνειρο 
πραγματικότητα, όπως και τ’ όνειρο ν’ αποκτήσει παιδιά –αφού καλύτερα κι 
από παιδί της μεγάλωνε δίπλα της ο Κοσμάς. 
  Τώρα, ο επόμενος στόχος της ήταν η ίδρυση τμήματος για τυφλοκωφά 
παιδιά υπό την εποπτεία του Κ.Ε.Α.Τ. Το πάλεψε η δύστυχη ως και το 1995, 
μα είδε κι από είδε από την αδιαφορία των προέδρων και των κυβερνώντων 
και παραιτήθηκε της προσπάθειάς της. Είχε παρακουραστεί να τρέχει πότε 
στο Υπουργείο Πρόνοιας και πότε στο Παιδείας, για ν’ αποσπάσει μίαν 
υπόσχεση. Αν ξέρατε πόσες φορές με κρύο, χιόνι ή βροχή ήταν 
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αναγκασμένη ν’ αφήνει σε κάποια φίλη το παιδί, για να τρέξει γι’ αυτά τα 
δικαιώματά του. Δε βαριέσαι: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Δεν τους 
άγγιξε καθόλου  το πρόβλημα. Είχαν λέει σοβαρότερα να κάνουν. Την 
ένταξη δηλαδή  του τυφλού παιδιού στα συνηθισμένα σχολεία. Δεν 
κατάλαβαν πως το τυφλοκωφό παιδί έχει περισσότερη ανάγκη για 
εκπαίδευση αφού εμείς οι ειδικοί πρέπει να του ανοίξουμε τις πόρτες του 
νου και της ψυχής του, για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, 
πράγμα ευκολότερο για το τυφλό παιδί  εφόσον ακούει. Αρκεί ο δάσκαλος 
να μην αρνηθεί υπηρεσία. Εύρισκαν και βρίσκουν μέχρι σήμερα τη 
δικαιολογία πως χρειαζόμαστε ειδικούς επιστήμονες. Ας στηρίξουν τους 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται να σταθούν πλάι σ’ αυτά τα παιδιά και που 
με δική τους πρωτοβουλία και έξοδα μαθαίνουν τη νοηματική γλώσσα των 
κωφών, ταξιδεύουν στο εξωτερικό για σεμινάρια και προσκαλούν ειδικούς 
απ’ έξω για περισσότερη στήριξη. Γι’ αυτό το 1993 έγινε το σεμινάριο με 
ολόκληρη ομάδα ειδικών από το Κέντρο Εκπαίδευσης Τυφλοκωφών, Λαρνέ, 
στο Πουατιέ της Γαλλίας, γι’ αυτό έγινε το συνέδριο τυφλοκωφών στη Βάρη 
το 1994. Όλα αυτά να πάνε χαμένα; 
  Η Καλλιόπη Καρανικόλα το απέδειξε πως πρώτα μεράκι και θέληση, αντοχή 
και κότσια χρειάζονται και ύστερα η επιστημοσύνη και η θεωρία. Κι εκείνη 
γεωπόνος ήταν. Μα μέσα σ’ αυτά τα έντεκα χρόνια έμαθε τόσα πολλά! Κι 
αυτό το αποδεικνύει ο Κοσμάς της και οι ίδιες οι πράξεις της με τα 
αποτελέσματά τους: 
 Πείτε μου, δεν είναι να θαμάζουμε και να κλίνουμε το γόνυ μπροστά της 
που, στα 7- της χρόνια, -το 1994- ξεκίνησε για άλλη μια φορά και πήγε στη 
μακρινή Αυστραλία σ’ ένα σχολείο της Μελβούρνης για τυφλοκωφά παιδιά, 
μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει επί δυόμιση μήνες μαθήματα ο 
Κοσμάς; Και όχι μόνο, ζήτησε και μπήκε κι εκείνη στην τάξη μαζί του, για να 
καταλάβει καλύτερα και να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά το παιδί. 
Εφοδιάστηκε και διάβασε πολλά βιβλία και έντυπα γύρω από το θέμα. Το 
ταξίδι κράτησε από 15 Απριλίου ως 3 Ιουλίου του 1994. Και στην ερώτηση 
που έκανε στους δασκάλους εκεί «πως ξεκίνησαν;» της είπαν πως στην αρχή 
δεν είχαν κι αυτοί εμπειρία, όμως έπρεπε να ξεκινήσουν και τα κατάφεραν. 
Αυτό της έδωσε πολύ κουράγιο. «Λοιπόν κι εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε 
έτσι. Ας μας στηρίξουν σ’ αυτό κι ας μας φτιάξουν ύστερα και τους 
επιστήμονες, γιατί ώσπου να βρεθούν, τα παιδιά μας θα έχουν γεράσει». 
Από το 1994 ως το 1996 έκανε προσπάθειες, για να μπει ο Αποστόλης ένα 
δεύτερο τυφλοκωφό παιδί που ανέλαβε υπό την προστασία της, στην 
«Επικοινωνία» τη μονάδα για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες κι επιτέλους 
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τα κατάφερε. Ευτυχώς, σήμερα και τα δυο παιδιά φοιτούν εκεί. Ο 
Αποστόλης έμεινε μόνιμα στο σπίτι της Καλλιόπης Καρανικόλα από τις 21 
Μαΐου του 1999 ως τις 19 Ιανουαρίου που έκλεισε και το τελευταίο φύλλο, 
το εξώφυλλο του πολύτιμου βιβλίου, που κλείνει μέσα του αυτή την 
υπέροχη ζωή της σύγχρονης Αγίας, της λατρεμένης Καλλιόπης Καρανικόλα. 
Τα παιδιά της τώρα μένουν πάλι στο ΠΙΚΠΑ απ’ όπου και τα είχε πάρει. Θα 
μπορέσουμε άραγε να κάνουμε εμείς κάτι γι’ αυτό; Ας βάλει ο Θεός το χέρι 
Του κι ας τα σκεπάζει, μαζί της τώρα πια, αφού μας έφυγε και πήγε εκεί 
ψηλά. 
  Ας γίνει, Θεέ μου, σύντομα πραγματικότητα τ’ όνειρό της που μέχρι 
τελευταία πάλευε: Μια μονάδα ημιανεξάρτητης διαβίωσης, όπου τα παιδιά 
να ζουν και θα εκπαιδεύονται επί 24ώρου βάσεως, έτσι όπως έχουμε δει να 
γίνεται και στο εξωτερικό. Ας δώσει ο Θεός να μη μείνουν σ’ ένα ίδρυμα 
μόνο για συντήρηση και φύλαξή τους, λες κι είναι φυτά. Μα και τα φυτά 
ζητούν τη ζεστασιά και το χάδι του ήλιου και του αέρα κι όχι μόνο νερό και 
χώμα. Και το τυφλοκωφό παιδί είναι ζωντανό πλάσμα του Δημιουργού, με 
σώμα και ψυχή, που διψάει για αγάπη και συμπαράσταση. 
  Καλλιόπη, αγαπημένη μας!  Τώρα που είσαι πλάι στο θρόνο του Θεού, 
παρακάλεσέ Τον να δίνει παρηγοριά και δύναμη σε όλους εδώ κάτω που 
αγωνιζόμαστε, για να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο σου όνειρο, που 
περιέγραψες, ακόμα και με άρθρα σου, όχι μόνο στον κόσμο της Ελληνίδος, 
μα κι όπου βρισκόσουν και στεκόσουν. Γι’ αυτό πήρες αδελφάκι στον 
Κοσμά. Να ξεκινήσει από το σπίτι σου και να φουντώσει η ιδέα. 
Ας είναι αιωνία η μνήμη σου! Είδε κι εμείς ν ‘ακολουθήσουμε τις πράξεις 
και τα βήματά σου, έστω και στο ελάχιστο που μπορεί ο καθένας μας. Καλό 
κατευόδιο στο στερνό σου το ταξίδι. 
Κόπιασες, πολύ πιο πάνω απ’ τις δυνάμεις σου! Απολάμβανε τώρα τους 
καρπούς που έσπειρες. Ξεκουράσου στη γαλήνη της αγκαλιάς του Θεού. 
 
                                                                Αργυρώ Ράπτου 
 
(Η ομιλία αυτή διαβάστηκε στο πνευματικό μνημόσυνο που έγινε στις 19 
Φεβρουαρίου 2000, στον «Φάρο Τυφλών της Ελλάδας», για τη μνήμη της 
Καλλιόπης Καρανικόλα και που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων, 
Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών Παιδιών, του οποίου η αείμνηστη φίλη 
μας υπήρξε ιδρύτρια.) 
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                         Η προσευχή της Καλλιόπη Καρανικόλα, για τον Κοσμά. 
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    Η αείμνηστη Καλλιόπη Καρανικόλα με την κ. Κωνσταντοπούλου 
(αριστερά), την κ. Γεωργακά(δεξιά), και καθιστούς την κ. Παπά, την 
κ. Ασιδέρη, και τον κ. Τσαούση, και τους μικρούς Βαλάντη, 
Απόστολο, Ηλία και Κοσμά, στο Μουσείο Αφής, συμμετέχοντας στο 
πρόγραμμα: «Ψηλαφίζοντας τα αρχαία χρόνια», το 1999.  
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                                            Παράρτημα 2 
 
           Φωτογραφικό υλικό από το 1/Θεσιο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών 
Καλλιθέας (ΚΕΑΤ) 
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Η πρώτη ημέρα λειτουργίας του 1/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Διακρίνονται η ψυχολόγος του 
σχολείου κ. Μαρία Συφάκη,  η κ. Ράσα Ακάρι και η κ. Γεωργία 
Παππά, εργοθεραπεύτριες, από το ΚΕΑΤ, ο δάσκαλος του σχολείου 
κ. Νικόλαος Ι. Δημητρίου και οι πρώτοι μαθητές του Σ. Ζ. και Μ. Π. 
ΚΕΑΤ 2-10-2003. 
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             Θέση εργασίας των τ/κ μαθητών στο Σχολείο των Τ/Κ 
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                                  Το ημερήσιο πρόγραμμα με τα πυκτογράμματα 
 

       
             Το ημερήσιο πρόγραμμα με τα πυκτογράμματα των εκπαιδευτών 
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Από την επίσκεψη του,  Michael Collins-Δντη του προγράμματος 
HILTON/PERKINS και προέδρου της DbI και του Dennis Lolli-
Συμβούλου του προγράμματος HILTON/PERKINS Ανατολικής 
Ευρώπης και Ρωσίας, το 2003 στο 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Διακρίνονται από αριστερά, η 
νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου των Τυφλοκωφών, κ. Μαρία 
Μπούτση, η ψυχολόγος του σχολείου κ. Μαρία Συφάκη, ο Michael 
Collins, ο κ. Πέτρος Ορφανός, η κ. Αργυρώ Ράπτου, η κ. Ράσα Ακάρι, 
ο Dennis Lolli, η κ. Φρόσω Ζαφείρη, ο δάσκαλος του σχολείου των 
Τ/Κ κ. Νικόλαος Ι. Δημητρίου και η βοηθός του σχολείου κ. Μαρία 
Καλτσά. 
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                                               Εν αναμονή για  μάθημα Μπρέϊλ 

 
 

 
                                                     Ώρα  για μάθημα Μπρέϊλ 
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                                                  Μπρέϊλ και  Απτική νοηματική 
  

          
                                             Ώρα  με την ψυχολόγο 
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                                        Από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο 
 

     
                                                Πιο συγκεκριμένα πυκτογράμματα 
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1/θεσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Τυφλοκωφών Καλλιθέας 
 
  Σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί στο ΚΕΑΤ, το 1/θεσιο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας. Η  σχολική μονάδα στελεχώνεται από το 
παρακάτω προσωπικό: δασκάλα Ειδικής Αγωγής, ψυχολόγο, 
εργοθεραπευτή και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα εστιάζει στην επικοινωνιακή ανάπτυξη, τη μαθησιακή και 
σχολική ετοιμότητα, τη γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, 
την αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση. Παράλληλα παρέχεται ψυχολογική 
υποστήριξη και συμβουλευτική στους τυφλοκωφούς μαθητές και τους 
γονείς τους. Το βασικό στοιχείο για τη δόμηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου 
υπό το πρίσμα της διαφοροποίησης για τους τυφλοκωφούς μαθητές 
εστιάζει στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού περιβάλλοντος μέσα από τη 
βιωματική μάθηση και την  πολυαισθητηριακή προσέγγιση. 
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                                        Επίλογος 
 
Αντί επιλόγου θα παραθέσω την απάντησή μου στην παιδική εφημερίδα 

της Καθημερινής, ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ(φύλλο 305 / 4-12-2004 , 
σελίδα 5), στο ερώτημα: Πόσο Ερευνητής είσαι; 
 
Σαν δάσκαλος τυφλοκωφών, δηλαδή μαθητών που έχουν πρόβλημα τόσο 
στην όρασή τους όσο και στην ακοή τους, μόνο σαν ερευνητής δάσκαλος 
μπορείς να σταθείς δίπλα τους και να τους  βοηθήσεις. Οι μαθητές μου είναι 
παιδιά  περισσότερο με ξεχωριστές ικανότητες παρά με ειδικές ανάγκες, 
όπως συνηθίζεται να λέγεται. Για να βρεις όμως ή καλύτερα να 
ανακαλύψεις αυτές τους τις ξεχωριστές ικανότητες, πρέπει να γίνεις 
ερευνητής , γιατί αυτό που εύκολα φαίνεται είναι οι ειδικές ανάγκες και όχι 
οι ξεχωριστές, οι ιδιαίτερες ικανότητες που είναι προικισμένοι οι μαθητές 
μου αλλά και κάθε άνθρωπος. Πολλές φορές οι μαθητές κρύβουν μέσα τους 
τα χαρίσματά τους, αλλά  χρειάζεται κόπος για να σε εμπιστευθούν πρώτα, 
μετά να σε αφήσουν να καταδυθείς μέσα τους και να τα ανακαλύψεις.  
Είναι απαραίτητο  όμως να γίνει αυτό, γιατί απάνω στα χαρίσματα κάθε 
παιδιού οικοδομεί ο δάσκαλος. 
   Γίνεσαι ακόμη ερευνητής των αισθήσεων, για να ξέρεις πόσο λίγο ή πόσο 
πολύ  ακούει και  βλέπει ο κάθε μαθητής σου, ερευνητής και εφευρέτης 
ώστε τα ευρήματά σου να κάνουν το μάθημα κατανοητό  για τα παιδιά, 
τέλος ερευνητής της ίδιας σου της ψυχής έτσι όπως την ξεδιπλώνεις 
μπροστά στους μαθητές σου. 
   Ο δάσκαλος των τυφλοκωφών μαθητών πρέπει να ερευνήσει και να βρει 
όλους τους  τρόπους που θα τον μεταμορφώσουν σε ήλιο, γιατί το 
τυφλοκωφό παιδί είναι σαν το ηλιοτρόπιο που γυρίζει το άνθος του πάντα 
στις ακτίνες του ήλιου, γιατί μόνο αυτές αναγνωρίζει και μόνο το φως τους 
και η ζέστη τους το αναπτύσσουν αλλά και το ομορφαίνουν. 
 
 
                        Νικόλαος  Ι. Δημητρίου, Δάσκαλος Τυφλοκωφών.   
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ΔΟΜΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ που στηρίζουν τα Τ/Κ 
άτομα, στην Ελλάδα. 
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλοκωφών-Γονέων, Κηδεμόνων Τυφλοκωφών 
Παιδιών και Φίλων αυτών: «ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» 
Ραγκαβή 27,ΤΚ  11474, Γκύζη, Αθήνα, Αττική,  
Email: diamatsa@gmail.com 
 Τηλ: 210 6440689 
 
1/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας και Ειδικό 
Νηπιαγωγείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας. 
Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, Καλλιθέα, 17675, Αττική (στεγάζεται 
μέσα στο ΚΕΑΤ), τηλ: 210 9588137 
 Email: dimektkal@sch.gr 
http://dim-eid-keat.att.sch.gr/index.php/el/ 
 
ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών),                      
Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, Καλλιθέα, 17675, Αττική,  
τηλ: 210 9595880 - 210 9595846 
http://www.keat.gr/index.php/gr/ 
 
ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, Αθηνάς 17, 17673 Καλλιθέα, Αττική 
τηλ: 210 9415222 
https://www.fte.org.gr/index.php/el/ 
 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες,  
Δ/νση: πάροδος οδού Μίνωος, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ, Τηλ: 2105623560 
http://www.smeae.gr/ 
 
Αμυμώνη, Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων 
με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες 
Λ. Βουλιαγμένης (πρώην Αμερικάνικη Βάση), Τ.Θ. 73842 
Τηλ.: 210 9631441, 210 9630244 
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