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 13 Ιούνιος 2016 Ευτυχία Πλαζουμίτη αρτζανιδου, βιβλίο, συνεντευξη 

 
Kυρία Αρτζανίδου, επιλέξατε ένα θέμα που απασχόλησε τα media το τελευταίο 

διάστημα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ένα παιδί μεσα από τη μέθοδο του 

παραμυθιού, να καταλάβει πόσο σοβαρό θέμα είναι ο εκφοβισμός; 
Τα «Ψηλά τα χέρια» από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε εικονογράφηση της Λήδας 

Βραβαρούση και Πάρι Ναυπλιώτη, είναι μια ιστορία όπου ένας από τους ήρωες μου, ο 

Τζίμης, θέλοντας να γίνει ορατός προκαλεί τον φόβο μέσα στην τάξη και ιδιαίτερα στην 
Θεοφίλη. 

Ο μικρός αναγνώστης διαβάζοντάς την σίγουρα μπαίνει στη θέση του θύματος, και μόνο 

έτσι μπορεί και να καταλάβει πόσο επώδυνο είναι να φοβάσαι και να απειλείσαι, άρα 
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μπορεί στη συνέχεια να δει πως πρέπει και  ο ίδιος ή ίδια να αντιδρά όταν κάποιος θέλει 

να τον/την πονέσει. 

Κυρίως η ιστορία φιλοδοξεί να προκαλέσει των αναγνώστη για να δει αλλιώς τον θύτη, 

ως μια προσωπικότητα που χρήζει βοήθειας και μόνον όταν βρεθεί η λύση του και τα 

θύματα θα μειωθούν και ανακουφισμένα θα προχωρήσουν. 

Οι ιστορίες με τέτοια θεματολογία προσδοκούν και  θέλουν να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον, να αφυπνίσουν και να επηρεάσουν θετικά τους μικρούς αναγνώστες. 

Ακράδαντα πιστεύω πως και μπορούν και το επιτυγχάνουν. 

Η επιλεκτική αλαλία πως πρέπει να αντιμετωπίζεται; 
Σίγουρα η παρακολούθηση από ψυχολόγο είναι το πρώτο βήμα. Αλλά ένα παιδί που 

επιλεκτικά δε μιλά συνήθως φοβάται και ίσως βιώνει μεγάλες αλλαγές στη ζωή του αυτό 

σημαίνει ότι οι γύρω του πρέπει να έχουν υπομονή, ενδιαφέρον και το περιβάλλον στο 

οποίο ζουν πρέπει και να το υποστηρίζει και να υπάρχουν φιλίες. 

Η Θεοφίλη, η ηρωίδα μου που πάσχει από επιλεκτική αλαλία, τουλάχιστον αποκτά ή 

καλύτερα αποκαλύπτει πως μπορεί να μιλήσει όταν αισθάνεται ασφαλής, χαρούμενη και 
με φίλους στο πλευρό της 

Οι μεγαλύτεροι κριτές είναι τα παιδιά. Πως είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοια 

φαινόμενα; 
Όταν και οι ενήλικες μαζί τους αποδέχονται  το όποιο θέμα, το συζητούν και 
αποφασίσουν να σταθούν δίπλα  «στο ότι και για όποιον». 

Τα παραμύθια σας πάντα έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Ετοιμάζεται κάτι νεο αυτό τον 

καιρό; 
Οι ιστορίες μου πάντα φωτίζουν θέματα που υπάρχουν και υπήρχαν στην κοινωνία μας, 

ενώ οι ήρωες μου με τις πράξεις τους δίνουν λύσεις που λυτρώνουν ή γίνονται οδηγοί για 

όσους ταυτίζονται με τα προβλήματά τους όπως «του άλλου, του διαφορετικού, του 
ταλαντούχου, του φίλου,…». 

Έτσι και τώρα παρέδωσα μια ιστορία με μια μεγάλη περιπέτεια. Το θέμα της το  

συναντάμε χρόνια τώρα σχεδόν σε κάθε σπίτι. Έφηβος ο ήρωας μου και κοντά του 

αρκετοί ενήλικες. 

Περισσότερα το 2017 από τις εκδόσεις Ψυχογιός.  

Κοινοποίηση:  
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