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Η Έλενα Αρτζανίδου γράφει συνέχεια. Ακούραστη. Εδώ και είκοσι χρόνια, σχεδόν 

ασταμάτητα.  Τα παιδάκια της στο νηπιαγωγείο όπου εργάζεται ως εακπιδευτικός, αποτελούν 

σταθεςρή πηγή έμπνευσης, με τις χαρές και τα προβλήματά τους. Έμπνευση όμως και οι παρέες 

της, η οικογένειά της, οι μνήμες της. Τελευταίο της έργο το «Ψηλά τα χέρια» που κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις Ψυχογιός. Θα το παρουσιάσει αύριο στη Θεσσαλονίκη, στις 7 το απόγευμα, στο 

πατάρι του Ιανού στην Αριστοτέλους, ενώπιον των μαθητών της από το 22ο Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, με τη μουσική συνοδεία του Στυλιανού Νικολαΐδη. Με αυτή τη 

αφορμή, συζητήσαμε για το φόβο και το πως θα τον αντιμετωπίσουμε. Εμείς οι ενήλικες αλλά και 

πως θα βοηθήσουμε τα παιδιά να τον ξεπεράσουν. 



1. Ο Τζίμης στο σχολείο κουβαλάει όπλα που 

κατασκευάζει και φοβερίζει τα παιδιά φωνάζοντας «Ψηλά τα χέρια αλλιώς θα σας 

την ανάψω». Αυτή εν ολίγοις είναι η υπόθεση του νέου σας βιβλίου. Τι μπορεί να 

κρύβεται πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά ενός παιδιού; 

Συνήθως κάποια παιδιά όταν έχουν δυσκολία να κάνουν φίλους ή καλύτερα δεν έχουν καθόλου 

φίλους ή όταν στο σπίτι υπάρχει απουσία ελέγχου του παιδιού ή τα ίδια παιδιά νοιώθουν φόβο 

στο σπίτι ή γίνονται μάρτυρες στο οικείο περιβάλλουν τους σε τέτοιες βίαιες συμπεριφορές 

μπορεί και να βγάλουν την ίδια βίαιη συμπεριφορά θέλοντας να τους προσέξουν. 

2. Στο σχολικό περιβάλλον τι άλλες φοβίες αντιμετωπίζετε; 

Να είναι μόνα τους ή να μην κάνουν κάτι που κάνουν οι υπόλοιποι, τότε κάποια παιδιά νοιώθουν 

φόβο μην τυχόν και τιμωρηθούν ή να μην τους κοροϊδέψουν. 

3. Πως γεννήθηκε η ιδέα να γράψετε ένα βιβλίο για το φόβο; 

Πριν δυο χρόνια 2014, καλοκαίρι στην αγαπημένη παραλία του Ενυδρείου στη Ρόδο, είκοσι έξι 

καλοκαίρια σταθερά στο νησί, με την αγαπημένη φίλη Μαρία Γιαλλουράκη, ξεκινήσαμε μια 

μεγάλη κουβέντα, όπως συνηθίζαμε τα καλοκαίρια μας, για τα βιβλία, αλλά και για όσα μας 

απασχόλησαν την σχολική χρονιά που μόλις είχε τελειώσει. Εκεί, λοιπόν, η φίλη μου μού 

αποκάλυψε ένα γεγονός για μια μαθήτριά της που δεν μιλούσε μέσα στην τάξη, αλλά και στα 

διαλείμματα. «Γράψε», με παρότρυνε, «κάτι για την επιλεκτική αλαλία». 

Το καλοκαίρι εκείνο ήταν το πρώτο καλοκαίρι, ύστερα από 18 χρόνια, που δεν είχα διάθεση να 

γράψω ούτε λέξη. Μετά τις «Σιωπηλές σκιές» (εκδ. Βιβλιόφωνο), που είχα γράψει το 2013, 

ένιωθα διαλυμένη. 



Ωστόσο η ιδέα, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, τρύπωσε μέσα μου και αρχές του 2015 ζωντάνεψε 

με την Θεοφίλη, αλλά και την επανεμφάνιση δύο παλαιότερων ηρώων μου που έχουν μεγαλώσει, 

από δυο άλλα μου βιβλία των εκδ. Ψυχογιός, την Μαλένα και τον Τζίμη να θέλουν να μπουν στην 

ιστορία. 

Η επιλεκτική αλαλία της Θεοφίλη, αλλά και ο εκφοβισμός που γεννά ο Τζίμης με τα πιστόλια 

μέσα στην τάξη, με τη Μαλένα και τον Περικλή να αντιδρούν και πολλά άλλα γεγονότα 

αποτελούν την ιστορία του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε. 

4. Το στοιχείο του φόβου έχει οπωσδήποτε και πολιτική φόρτιση, μιας και εδώ και 

πολλά χρόνια όλα στηρίζονται στο φόβο: τα εργασιακά, ο πόλεμος κατά της 

τρομοκρατίας, η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Είχατε κάτι 

από αυτά κατά νου όταν γράφατε το βιβλίο; Είναι το βιβλίο κατά κάποιο τρόπο και 

μια αλληγορία; 

Σίγουρα δεν το είχα στο μυαλό, όμως ένιωσα φόβο ιδιαίτερα το καλοκαίρι, άρα ο φόβος υπήρχε 

μέσα μου και μπορεί ασυνείδητα να με επηρέασε κατά την γραφή. 

Ωστόσο ο κορμός της ιστορίας στήθηκε πάνω στην επιλεκτική αλαλία, που συνήθως όσοι/όσες 

την παρουσιάζουν παγιδεύονται από τους φόβους, έτσι έπρεπε να στήσω το σκηνικό 

προβάλλοντας και τονίζοντας τις επιπτώσεις που γεννά ο φόβος. 

5. Εν πάσει περιπτώσει, πως αντιμετωπίζει ένας ενήλικας τέτοιους φόβους; Ποιο είναι 

το αντίδοτο; 

Αντιδρώντας, δημιουργώντας και ζώντας μέσα από όσα γεννούν οι Τέχνες. 

Προσωπικά αυτό που καταφέρνω απέναντι στον καθημερινό φόβο που μας πετούν είναι να 

διαβάζω περισσότερο λογοτεχνία, να γράφω και να παρακολουθώ σε κινηματογραφικές αίθουσες 

ταινίες. Πιστεύω πως πρέπει να ενδυναμώσουμε την ψυχή μας και να μην επιτρέπουμε κανέναν 

και τίποτε να μας παρασέρνουν στο φοβικό παιχνίδι τους. Δύσκολο, αλλά όταν το εντοπίσεις 

μπορείς να το παλέψεις και να μην υποτάσσεσαι στο φόβο. 

6. Το επόμενο συγγραφικό βήμα; 

Δεν έχει πολύ καιρό που παρέδωσα, θα κυκλοφορήσει αρχές Μαΐου από τις εκδ.Παπαδόπουλος, 

την ιστορία μου για τον Πόντο «Ορντού, πατρίδα μ’ έχω σε – Πατρίδα μου η Ορντού». Είναι 

ενταγμένη σε ένα συλλογικό έργο με άλλους πέντε καταξιωμένους δημιουργούς και τίτλο «Μικρά 

Ασία –Πόντος, αλησμόνητες πατρίδες». Αφορά ηλικίες 10+. 

Είμαστε έξι δημιουργοί όπου ο καθένας καλέστηκε και έγραψε μια ιστορία για την πατρίδα της 

καταγωγής των παππούδων / γιαγιάδων του με στόχο να διαβαστεί από τα παιδιά και έτσι οι 

αλησμόνητες πατρίδες να μη λησμονηθούν, αλλά να διατηρηθεί η μνήμη, άρα και η ιστορία μας 



και να γίνουν γνωστές οι ιστορίες τους. Η δική μου ιστορία αφορά τον Πόντο μιας και είμαι 

Ποντιακής καταγωγής, από την Ορντού! 

 

 


