
Δλίζρπζε ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΠΑ.Λ Μήινπ 

 ζηε κλήκε ηεο Παξαζθεπήο Ενύιηα 

 

      Σν Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Μήινπ (ΔΠΑ.Λ Μήινπ) θαη ε δαλεηζηηθή ηνπ 

βηβιηνζήθε, κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ ην επαλδξώλνπλ, εθθξάδνπλ ηηο δεκόζηεο 

επραξηζηίεο ηνπο γηα κηα αμηέπαηλε ελέξγεηα. 

 Αλαθεξόκαζηε ζηελ πξωηνβνπιία ηωλ θίιωλ ηεο αδηθνρακέλεο  

ζπκπαηξηώηηζζαο καο Παξαζθεπήο Ενύιηα θαηά ηελ εκπξεζηηθή επίζεζε ζηηο 5 

Μαΐνπ 2010 ελάληηα ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγαδόηαλ ζηελ Αζήλα ,γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ καο κε ινγνηερληθά βηβιία κέζω ηεο δεκηνπξγίαο  

«Βηβιηνζήθεο Παξαζθεπή Ενύιηα». Σα βηβιία πνπ ζα πξνζθέξνληαη  ε ζα 

αγνξάδνληαη γη’ απηό ην ζθνπό ζα  έρνπλ ηελ ηαπηόηεηα «Βηβιηνζήθε Παξαζθεπή 

Ενύιηα» θαη ζα ελζωκαηώλνληαη ζην ζύλνιν ηωλ βηβιίωλ ηεο δαλεηζηηθήο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΠΑ.Λ Μήινπ. 

 Ζ Παξαζθεπή, όπωο αλαθέξεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νη θίινη ηεο ,(Ζ βαζηθή νκάδα ηεο ηδέαο θαη ηεο ηζηνζειίδαο 

απνηειείηαη από ηε Εωή Ρνππαθηά, Βελέδηθην θαη  Γεκήηξε Ζξωίδε θαη  Έθε 

Σζνιάθε ) δύν αγάπεο είρε, ηελ παηξίδα ηεο, ηε Μήιν θαη ην βηβιίν. Θέινληαο 

ινηπόλ  λα δηαηεξήζνπλ έλα θνκκάηη ηνπ πλεύκαηόο ηεο, πήξαλ απηή ηελ 

πξωηνβνπιία κε ηελ ζπκπαξάζηαζε ηωλ γνληώλ, ηωλ αδειθώλ, ηωλ ζπγγελώλ θαη 

θίιωλ ηεο. Δλώλνπλ έηζη κε κόληκν δεζκό ηηο δπν αγάπεο ηεο Παξαζθεπήο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο κλήκεο ηεο. 

 Όξακά ηνπο ,όπωο γξάθνπλ, είλαη ν θάζε καζεηήο, θάηνηθνο ή θαη επηζθέπηεο 

ηνπ λεζηνύ λα έρεη πξόζβαζε ζε κηα ινγνηερληθά πινύζηα βηβιηνζήθε από ηελ νπνία 

λα κπνξνύλ λα δαλείδνληαη αθόκα θαη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο. Γεζκεύηεθαλ απηό ην όλεηξό ηνπο λα ην θάλνπλ πξαγκαηηθόηεηα.  

 Όζνη ζέινπλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ ωξαία πξνζπάζεηα κπνξνύλ είηε λα 

ζηέιλνπλ ηα βηβιία πνπ ζέινπλ ζηε δηεύζπλζε ηνπ ΔΠΑΛ Μήινπ γηα ηελ 

«Βηβιηνζήθε Παξαζθεπή Ενύιηα» (Μήινο 84800) είηε λα θαηαζέζνπλ ρξήκαηα γηα 

ηελ αγνξά βηβιίωλ ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο 87657680( IBAN:  

GR660120 0340 0000 0008 7657 680 ). ηελ ηζηνζειίδα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

(http://librarypz.com) ζα αλαξηάηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην πνζό πνπ έρεη 

ζπγθεληξωζεί.(E-mail επηθνηλωλίαο librapypz@ gmail.com) Οη ελδηαθεξόκελνη 

κπνξνύλ λα ζπκβνπιεύνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ην εηδηθό πεδίν «Απνινγηζκόο» γηα 

ηελ απνθπγή ηεο αγνξάο ίδηωλ βηβιίωλ, όπωο επίζεο θαη ηελ ελδεηθηηθή ιίζηα 

βηβιίωλ πνπ έρνπλ εηνηκάζεη νη θίινη ηεο Παξαζθεπήο Ενύιηα. Σα νλόκαηα όζωλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα εθηόο εάλ εθδειωζεί 

επηζπκία αλωλπκίαο 

 Δκείο δειώλνπκε ηελ απόιπηε ππνζηήξημε καο ζε απηή ηελ πξωηνβνπιία. 

ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο ηεο αλαμηνπηζηίαο πνπ δνύκε ηέηνηεο ελέξγεηεο απνηεινύλ 

κηα ειηαρηίδα ζηελ θαηαρληά  ηεο απνγνήηεπζεο θαη εμαηνκίθεπζεο πνπ θπξηαξρεί 

γύξω καο. Μαο δείρλνπλ πωο ε δωή δελ είλαη κόλν επηβίωζε. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο 

γλώζεο θαη επαηζζεζίαο πνπ θέξλεη ην ‘ηαμίδη’ ηνπ βηβιίνπ είλαη απαξαίηεηνο όξνο 

γηα ηελ ππέξβαζε ηεο νπνηαζδήπνηε θξίζεο. Αο βνεζήζνπκε ινηπόλ όινη καο γηα ηε 

κεγαιύηεξε δπλαηή επηηπρία απηήο ηεο αμηέπαηλεο πξωηνβνπιίαο. Σν νθείινπκε ζηε 

κλήκε ηεο Παξαζθεπήο… 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΠΑ.Λ Μήινπ                                   Ο ππεύζπλνο ηεο βηβιηνζήθεο  
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