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MEAT INFO 

''Η στιγμούλα είναι δυνατή'' στη Θεσσαλική 
Press 

 

‘’Η στιγμούλα είναι δυνατή’’, το νέο παραμύθι της συγγραφέως Μαρίνα 

Γιώτη.  Ένα παιδικό βιβλίο το οποίο μας διδάσκει πως το κυνήγι της 

μακαριότητας και η αποστροφή μας από τις ουσιαστικές αξίες της ζωής 

οδηγούν σε συνθήκες διαβίωσης, όχι «θρεπτικές»  για το ανθρώπινο 

γένος. Η συγγραφέας διεισδύει μ’ έναν μοναδικό, διασκεδαστικό αλλά και 

ταυτόχρονα διδακτικό τρόπο στον ψυχισμό των μικρών μας φίλων και μας 

μεταλαμπαδεύει την σημασία της έννοιας ομαδικότητα, προσφορά, 

συγχώρεση ,εκτίμηση των αγαθών που μας προσφέρει η φύση. 

Ημερομηνία 14/4/2015 

Μέσο www.thessalikipress.gr 

Συντάκτης 
Θεοδώρα Τζανή 

Link 
http://www.thessalikipress.gr/eidiseis/biblio/e-stigmoula-einai-dunate-ste-thessalike-

press.html 

http://www.thessalikipress.gr/eidiseis/207
http://www.thessalikipress.gr/eidiseis/biblio/e-stigmoula-einai-dunate-ste-thessalike-press.html
http://www.thessalikipress.gr/eidiseis/biblio/e-stigmoula-einai-dunate-ste-thessalike-press.html
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Συνέντευξη: Θεοδώρα Τζανή 

 

Αν μια σταγόνα νερού με τη δύναμη της θέλησης της κατάφερε ν’ 

αλλάξει τον ψυχισμό ενός ολόκληρου χωριού, τότε κα. Γιώτη ποια η 

δύναμη που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος και τι μπορεί να 

διεκπεραιώσει εάν την εμπιστευθεί; 

Ο άνθρωπος, και ειδικά τα παιδιά, μπορούν να καταφέρουν πολλά 

πράγματα, αρκεί να το θελήσουν, να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα και να 

επιμείνουν μέχρι να το καταφέρουν. Περάσαμε μια εποχή που νομίζαμε ότι 

τα πράγματα απλά γίνονται από μόνα τους, εύκολα. Βλέπαμε μέσα από τις 
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τηλεοράσεις μας «επιτυχημένους» ανθρώπους ετών 20 και νομίζαμε ότι αν 

δεν έχεις γίνει εκατομμυριούχος πριν τα 30 είσαι αποτυχημένος. Είναι 

σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να δουλέψουν για να 

πετύχουν αυτά που θέλουν και ότι η αποτυχία είναι αναπόσπαστο μέρος 

της επιτυχίας. Άλλωστε όπως έλεγε και ο Τρούμαν Καπότε  «η αποτυχία 

είναι το καρύκευμα που δίνει στην επιτυχία την γεύση του». Δυνατοί 

είμαστε όλοι μας αν πιστεύουμε σε αυτό, το θέμα είναι να μην τα παρατάμε 

με την πρώτη δυσκολία. 

 

Η δυσπιστία όταν κάποιος μας προδίδει είναι ένα φαινόμενο που 

επίσης παρουσιάζεται στις σελίδες του βιβλίου σας, είστε άνθρωπος 

που πιστεύετε στη δεύτερη ευκαιρία και σαν μητέρα ενός μικρού 

παιδιού τι συμβουλή θα δίνετε στην κόρη σας σε μια αντίστοιχη 

περίπτωση; 

Θα της έλεγα να ακολουθήσει την καρδιά της. Αν αποφασίσει να δώσει μια 

δεύτερη ευκαιρία θα πρέπει να το κάνει χωρίς να κοιτάξει ποτέ πίσω. Αν 

δεν μπορεί να ξεχάσει και να συγχωρέσει παράλληλα, θα την «τρώει» για 

πάντα. Σε αυτό όμως που θα ήμουν αρκετά κάθετη είναι ότι σε κανέναν, 

εκτός από το παιδί σου, δεν αξίζει μια τρίτη ευκαιρία. Την διάκριση την 

κάνω, γιατί στο παιδί σου είσαι υπεύθυνος για την διαμόρφωση του 

χαρακτήρα του, οπότε θέλει περισσότερο επιμονή και υπομονή.  

 

Από πού αντλείτε δύναμη και ερεθίσματα για να δημιουργείτε νέες 

ιστορίες; 

Σκέφτομαι τι θα ήθελα να διδάξω στην κόρη μου και φτιάχνω μια όμορφη 

ιστορία για να γίνει κατανοητό σε μικρές ηλικίες. Θέλω να δώσω στα παιδιά 

τα εργαλεία για να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την ζωή. Πιστεύω 

ότι μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά δύσκολες και πολύπλοκές 

έννοιες, αρκεί να τις πούμε με έναν απλό και κατανοητό τρόπο.  
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Ποια η θέση του παραμυθιού απέναντι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα 

οποία κυριαρχούν στην καθημερινότητα των μικρών μας φίλων; 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα βιβλία, όπως άλλωστε και το ραδιόφωνο, 

βοηθούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν την φαντασία τους. Τα παιδιά είναι 

«ενεργητικά» σε σχέση με το ερέθισμα που λαμβάνουν. Αυτός είναι και 

ένας λόγος που βάλαμε την αφήγηση του παραμυθιού από τον Κώστα 

Κρομμύδα μέσα στο βιβλίο.  Θέλουμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν όσο 

μπορούν την φαντασία τους και να φτιάξουν δικές τους εικόνες. 

Από την άλλη, οι έτοιμες σερβιρισμένες εικόνες της τηλεόρασης κάνουν τα 

παιδιά «παθητικούς» αποδέκτες και ουσιαστικά δεν τα αφήνουν να 

χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους .Τα βιντεοπαιχνίδια είναι μια άλλη ιστορία 

και πιστεύω έχει να κάνει με το είδος του παιχνιδιού. Πάντως όπως και να 

έχει το «παν μέτρο άριστον» σε όλα είναι ένας καλός κανόνας που μπορεί 

να βοηθήσει τους γονείς, αλλά και τα παιδιά. Άλλωστε μην ξεχνάμε οι 

απαγορεύσεις γεννούν επιθυμίες.   

 

Τι συμβουλή θα δίνατε στις νέες μητέρες που λόγω των συνθηκών 

διαβίωσης λείπουν αρκετές ώρες από το σπίτι με αποτέλεσμα να μην 

έχουν με τα παιδιά τους την επαφή την οποία επιθυμούν; 

Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά πια. Το πρώτο που έχω 

να τους πω είναι να σταματήσουν να έχουν ενοχές. Πολλές φορές οι 

ενοχές μας κάνουν να τα κακομαθαίνουμε και αυτό σίγουρα δεν είναι προς 

όφελός τους. 

Από την άλλη οι εργαζόμενες μαμάδες λειτουργούν και σαν πρότυπο ειδικά 

στα κορίτσια, που βλέπουν ότι στην ζωή οι γυναίκες δεν πρέπει να 

περιμένουμε από τους άλλους, αλλά να παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας 

και να αποφασίζουμε οι ίδιες για το μέλλον μας. Όμως ακόμα και σε αυτόν 
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τον τομέα πρέπει να υπάρχει μέτρο. Καλό είναι και οι δύο γονείς να 

περνάνε όσο περισσότεροι ποιοτικό χρόνο μπορούν με τα παιδιά τους. 

Τέλος προσοχή θέλει ο άνθρωπος που τα κρατάει όταν είμαστε στη 

δουλειά. Θα ήταν καλό να έχει αντιλήψεις και συνήθειες κοντά στις δικές 

μας, γιατί αυτές περνάει έμμεσα ή άμεσα και στο παιδί μας. Μην ξεχνάτε 

ότι μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί του από ότι εμείς.  

 

 

 


