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Η Ελένη Τριανταφύλλου, γνωρίζοντας τον Γιώργο 
Φαρσακίδη και το έργο του, εμπνεύστηκε και έγραψε τις 
ιστορίες του βιβλίου της. Πρόκειται για αφηγήματα ζωής 
που αποτυπώνουν την προσπάθεια και τους αγώνες της 
δρακογενιάς των συνοδοιπόρων του Γιώργου Φαρσακί-
δη μέσα από τις συμπληγάδες της Ιστορίας. Μέσα από 
αυτά οι μικροί μας αναγνώστες θ’ ανακαλύψουν το μυ-
στήριο «του ζωγράφου που πέταξε τις ζωγραφιές του», 
τι θέση έχει μια «αρβύλα» μέσα σ’ ένα παραμύθι και 
πώς από μια «τρύπια αρβύλα» μπορεί να προκύψει ένα 
θεατρικό δρώμενο! Ευελπιστούμε αυτά τα αφηγήματα ν’ 
αποτελέσουν έναυσμα για γνωριμία με το έργο του με-
γάλου μας δημιουργού, που αφιέρωσε τη ζωή του «για 
μια κοινωνία πιο δίκαιη, για μια μάνα Ιθάκη, ασπίδα για 
τους αδύναμους»!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η Ελένη Τριανταφύλλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Λάρισα. Αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Νηπιαγω-
γών Καρδίτσας κι από το Μαράσλειο Διδασκαλείο. Ερ-
γάστηκε σε δημόσια νηπιαγωγεία της Αττικής και συνερ-
γάστηκε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υλοποίηση 
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού προγράμματος με 
θέμα το δάσος. Συνδικαλίστηκε ενεργά και συμμετείχε σε 
όλους τους αγώνες των εκπαιδευτικών στη δεκαετία του 
’80. Υπήρξε γενική γραμματέας του Συλλόγου Δασκά-
λων και Νηπιαγωγών Αμαρουσίου-Κηφισιάς, εκλεγμένη 
με τη Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Εκπαιδευτικών. Συμ-
μετείχε στους αγώνες του γυναικείου κινήματος. Ήταν 
μέλος στο ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Χαλανδρίου της 
ΟΓΕ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα κατά καιρούς στον τοπικό 
Τύπο του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής για 
εκπαιδευτικά θέματα, για το περιβάλλον και τις δράσεις 
του γυναικείου κινήματος. Το 2009 εκδόθηκαν δύο βοη-
θήματά της για την προσχολική ηλικία από τις εκδόσεις 
Χατζηλάκος: Τα Μαθηματικά του δάσους και Η Ανάγνω-
ση και η Γραφή του δάσους. 
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