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Δεμ μτρέπομαι πια. Έλεμα Αρτζαμίδου  

 

 

ξ μέξ βιβλίξ ςηπ Έλεμαπ Αοςζαμίδξσ ΔΔΜ ΜΠΔΟΞΛΑΘ ΟΘΑ κσκλξτόοηρε ρςα 

βιβιξπχλεία από ςιπ εκδόρειπ Φσυξγιόπ και ατξοά ρε παιδιά πάμχ από 7 εςώμ. 

Ρε ςι διατέοει έμα παιδί με ασςιρμό από ςα άλλα; Οώπ μιλάει; Οώπ ρκέτςεςαι; 

Οώπ επικξιμχμεί; Οξια ποξβλήμαςα μπξοεί μα ρσμαμςήρει; ι βιώμει η 

ξικξγέμειά ςξσ; Οώπ ποέπει μα ςξσ ρσμπεοιτέοξμςαι ξι γύοχ ςξσ; Απαμςήρειπ 

ρε εοχςήμαςα πξσ ατξοξύμ έμα ιδιαίςεοα εσαίρθηςξ θέμα μπξοεί μα πάοει ξ 

μικοόπ αμαγμώρςη, ατξύ η κ. Αοςζαμίδξσ έγοαφε ςξ βιβλίξ ρςηοιζόμεμη ρςημ 

μεγάλη θεχοηςική και βιχμάςική ςηπ καςάοςιρη πάμχ ρςξ κασςό θέμα πξσ 

ατξοά ςξμ ασςιρμό. 

Λέρα από μια ςοστεοή ιρςξοία γμχοίζξσμε ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ ρκέτςεςαι 

και επικξιμχμεί ξ Ιέκξπ. Λε ποχςξποόρχπη γοατή (ςξ βιβλίξ είμαι μια 

ατήγηρη ςξσ Τώςη, αδεοτξύ ςξσ Ιέκξσ) πξσ απξπμέει γμήρια παιδικόςηςα και 

δίμει ςημ ξπςική γχμία εμόπ παιδιξύ, ςξ κείμεμξ νεςσλίγεςαι αβίαρςα, 

ποξβλημαςίζει, αγγίζει ςιπ καοδιέπ, υχοίπ μα ατήμει χρςόρξ έρςχ και ςξ 

παοαμικοό ίυμξπ θλίφηπ. Έμα παιδί με ασςιρμό δεμ έυει αμάγκη ςξμ ξίκςξ, έυει 

αμάγκη ςημ βαθιά καςαμόηρη ςηπ διατξοεςικόςηςαπ ςξσ από ςξσπ άλλξσπ. Ξ 

Ιέκξπ είμαι διατξοεςικόπ αλλά ίρξπ με όλξσπ, με ειδικέπ ικαμόςηςεπ και πλξύριξ 

ρσμαιρθημαςικό κόρμξ. 

α παιδιά με ασςιρμό είμαι πξλύ πεοιρρόςεοα από όρα ταμςάζεςαι κάπξιξπ, 

ζξσμ και κιμξύμςαι αμάμερά μαπ και είμαι αμάγκη μα ςα γμχοίρξσμε όυι μόμξ για 

μα ςα ρσμπαοαρςαθξύμε, αλλά κσοίχπ για μα επικξιμχμήρξσμε, μα 

ρσμεογαρςξύμε μαζί ςξσπ, μα πάοξσμε ασςά πξσ εκείμα έυξσμ μα δώρξσμ। Ιαι 

έυξσμ πξλλά। Ζ κξιμχμία έυει θέρη για ασςά, μια θέρη πξσ όλξι ποέπει μα 

αμαγμχοίρξσμε। ξ βιβλίξ ςηπ κ। Αοςζαμίδξσ επιυειοεί μα εσαιρθηςξπξιήρει ςξ 
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παιδί πάμχ ρςξ θέμα ςξσ ασςιρμξύ και μα ςξ εμθαοούμει μα δει μια καςάρςαρη 

με άλλξ μάςι. 

Ηα ρσμξφίρχ αματέοξμςαπ πάλι όςι κλείμξμςαπ ςξ βιβλίξ ρςξ μσαλό μξσ ήοθε 

έμα παλιό ρπξςάκι ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Μέαπ Γεμιάπ πξσ έλεγε: Στη 

μουσική παίζουμ όλα τα πλήκτρα. Στη ζωή παίζουμ όλοι οι άμθρωποι. 

Από ςημ πώληρη κάθε αμςιςύπξσ η ρσγγοατέαπ διαθέςει 0,50 

Δσοώ ρςξ Διδικό Ρυξλείξ Ιιλκίπ 

Από το οπισθόφυλλο 

Ξ Τώςηπ μςοέπεςαι για ςξμ αδεοτό ςξσ ςξμ Ιέκξ γιαςί τχμάζει και δε μιλά, 

πεοπαςά μεσοικά και βγάζει πεοίεογξσπ ήυξσπ, και ςα άλλα παιδιά ςξσπ κξιςξύμ 

παοάνεμα όςαμ πεοπαςξύμ μαζί ρςημ πλαςεία. Όμχπ όςαμ μια μέοα ξ Ιέκξπ 

εναταμίζεςαι, ξ Τώςηπ ρςεμξυχοιέςαι και μςοέπεςαι για όρα έμιχθε για ςξμ 

αδεοτό ςξσ, γιαςί ξ Ιέκξπ νέοει μα κάμει πξλλά ποάγμαςα καλύςεοα από ςξμ 

ίδιξ και από ςξσπ άλλξσπ: μα ςοέυει γοηγξοόςεοα από όλξσπ, μα ρκαοταλώμει 

εκεί πξσ καμέμαπ δεμ μπξοεί, μα έυει μμήμη ελέταμςα… Έςρι, όςαμ βοίρκξσμ ςξμ 

Ιέκξ, ξ Τώςηπ μιώθει υαοξύμεμξπ, πεοήταμξπ και δεμ μςοέπεςαι πια πξσ ξ 

αδεοτόπ ςξσ έυει ασςιρμό. 

 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

Ζ ΔΚΔΜΑ ΑΠΕΑΜΘΔΞΣ γεμμήθηκε ρςη Δσςική Γεομαμία. α παιδικά ςηπ υοόμια ςα 

έζηρε ρςξ Λασοξμέοι ςξσ μξμξύ Ιιλκίπ και αογόςεοα ρςη Ηερραλξμίκη, όπξσ ςξ 

1981 ςελείχρε ςξ Κύκειξ ςηπ Αμεοικάμικηπ Γεχογικήπ Ρυξλήπ. Δίμαι πςσυιξύυξπ 

ςηπ Ρυξλήπ Μηπιαγχγώμ Ιαοδίςραπ καθώπ και ςξσ Οαιδαγχγικξύ μήμαςξπ 

Μηπιαγχγώμ ςξσ Α.Ο.Η. Ρήμεοα ζει και εογάζεςαι χπ εκπαιδεσςικόπ ρςη 

Ηερραλξμίκη, εμώ έυει αρυξληθεί και με ςη ρσγγοατή υοξμξγοατημάςχμ αλλά 

και άοθοχμ πξσ ατξοξύμ ςξμ πξλιςιρμό για ςημ ετημεοίδα Ηερραλξμίκη-

Λακεδξμία. Από ςξ 1996 αρυξλείςαι με ςη ρσγγοατή παιδικώμ βιβλίχμ. Έυξσμ 

εκδξθεί ςα έογα ςηπ ΤΘΚΑΠΔΖ ΙΑΘ ΟΑΖΡ, ΡΞ ΛΘΡΞ ΞΣ ΞΣΠΑΜΞΣ, Ξ ΤΩΙΘΩΜ 

ΔΘΜΑΘ ΟΑΚΘΙΑΠΘ, Ξ ΔΔΜΠΞ ΖΡ ΔΣΣΥΘΑΡ, ΔΚΞΡ ΤΗΘΜΞΟΩΠΞΣ (μσθιρςόοημα 

για εμήλικξσπ),ΤΔΓΓΑΠΞΥΠΘΡΞΣΓΔΜΜΑ, ΡΖΜ ΑΓΙΑΚΘΑ ΖΡ ΗΑΚΑΡΡΑΡ, Ξ ΘΟΟΞ 

ΙΑΘ Ζ ΟΑΠΔΑ ΞΣ, ΔΜΑ ΕΔΣΓΑΠΘ ΙΞΙΙΘΜΑ ΑΗΚΖΘΙΑ ΟΑΟΞΣΡΘΑ, ΙΞΙΙΘΜΑ 

ΥΠΣΡΑ ΟΑΟΞΣΡΘΑ, Ξ ΑΝΘΔΘ ΩΜ ΙΣΙΜΩΜ, Ζ ΟΞΚΖ ΞΣ ΒΑΡΘΚΘΑ, Ξ ΟΞΑΛΘ 

ΝΔΥΔΘΚΘΡΔ, ΒΞΖΗΔΘΑ! ΡΙΞΣΟΘΔΘΑ… ΡΩΡΔ ΛΔ! Α 95 ΤΔΓΓΑΠΘΑ ΞΣ ΙΞΡΛΞΣ ΛΑΡ 

και Ξ ΓΘΓΑΜΑΡ ΙΞΘΛΑΑΘ. α δύξ ςελεσςαία διαρκεσάρςηκαμ από ςξ 

Αοιρςξςέλειξ Ιξλέγιξ Ηερραλξμίκηπ και παοξσριάρςηκαμ ρςξ Ηέαςοξ Ιήπξσ 

Ηερραλξμίκηπ ςξ 2004. Από ςιπ Δκδόρειπ ΦΣΥΞΓΘΞΡ κσκλξτξοξύμ ςα βιβλία ςηπ 

ΛΔ ΚΔΜΔ ΟΠΞΛΘΡ, ςξ ξπξίξ έυει ρσμπεοιλητθεί ρςξ πεοιξδικό The White Ravens 

2007, Ζ ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ, ΔΔΜ ΔΤΑΘΓΑ ΔΓΩ!, Α ΓΣΑΚΑΙΘΑ ΖΡ ΛΑΚΔΜΑΡ, Ξ ΤΘΚΞΡ 



ΛΞΣ Ξ ΕΘΛΖΡ, Α ΡΘΔΔΠΑΙΘΑ ΖΡ ΤΑΠΤΘΠΩΡ και Ξ ΙΠΣΛΛΔΜΞΡ ΗΖΡΑΣΠΞΡ ΖΡ 

ΡΔΟΖΡ. 

 

Για πεοιρρόςεοα μπξοείςε μα επιρκετςείςε ςξ ιρςξλόγιξ ςηπ ρσγγοατέχπ. 

http://ardjanidou.psichogios.gr/ 

 


