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Βιβλίο: “Η Στιγμούλα είναι δυνατή!” Ιδίως όταν έχει 
καλή παρέα… 
Posted by Evi Stathatou  

 

Μια αγαπημένη συνήθεια που έχουμε αποκτήσει με τα παιδιά μου τα 

τελευταία χρόνια είναι να πηγαίνουμε βόλτα σε κάποιο από τα μεγάλα 

βιβλιοπωλεία και να χαζεύουμε τα παιδικά βιβλία που κυκλοφορούν. Η 

αγαπημένη αυτή συνήθεια έχει αποκτήσει φέτος ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί 

πλέον τα παιδιά μπορούν και διαβάζουν μόνα τους τους τίτλους και την 

περίληψη των βιβλίων και είναι σε θέση να επιλέξουν τα ίδια το βιβλίο που 

τους αρέσει. 

Ημερομηνία 17/03/2015 

Μέσο mytwins.gr 

Συντάκτης Εύη Σταθάτου 
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Η στιγμή του παραμυθιού στο σπίτι έχει τη δική της μαγεία! Είτε το βράδυ 

πριν κοιμηθούν τα παιδιά ή μεσημέρι Σαββάτου ή Κυριακής, όταν για λίγο 

αποφασίζουν να ξεκουραστούν, για να ξεκινήσει πάλι το ασταμάτητο 

παιχνίδι, καθόμαστε όλοι μαζί στον καναπέ, ο ένας σχεδόν πάνω στον άλλον 

και αρχίζει η ανάγνωση! Τώρα πια διαβάζουμε όλοι μαζί! Και κάποιες φορές 

τα δίδυμα αγόρια μου διαβάζουν παραμύθι στον μικρό τους αδερφό… 

Στιγμές που δεν θες να τελειώσουν, που απλά τους χαζεύεις και δεν μιλάς, 

μην τυχόν και διακόψεις αυτές τις μαγικές εικόνες! 

Πρόσφατα διαβάσαμε το βιβλίο “Η Στιγμούλα είναι δυνατή!” της 

Μαρίνας Γιώτη από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Ένα απλό, κατανοητό βιβλίο 

με ωραία εικονογράφηση για παιδιά προσχολικής αλλά και πρώτης σχολικής 

ηλικίας, που περνάει στα παιδιά μας τόσο αβίαστα μερικά από τα πιο 

σημαντικά μηνύματα. 

 

Ένα παιδικό παραμύθι που αφηγείται με τόσο εύστοχο τρόπο μια ιστορία 

για το περιβάλλον μας και το ρόλο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι στην 

προστασία του.“Το νερό δεν τους έλειπε ποτέ και γι’ αυτό το 

σπαταλούσαν”, αφηγείται η συγγραφέας μέσα από την ιστορία της. Πόσο 

αλήθεια είναι πώς όταν έχουμε κάτι δεν το εκτιμάμε και πόσο σημαντικό 

τελικά να μεγαλώσουμε παιδιά που να αγαπούν και να φροντίζουν το 

περιβάλλον που ζούνε. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ξεκινά ήδη από την 

προσχολική ηλικία και μέσα από την οικογένεια. Το βιβλίο της Μαρίνας 
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Γιώτη μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια αυτή στο 

οικογενειακό και στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών. 

“Μαζί βάλανε όοολη τους τη δύναμη και πέτυχαν αυτό που δεν μπόρεσε 

μια μικρή σταγόνα μόνη της”. Μέσα από την προσπάθεια της Στιγμούλας 

που με τη βοήθεια των αδερφών της καταφέρνει το ακατόρθωτο, μαθαίνουμε 

στα παιδιά μας την αξία της ομαδικότητας και της ανεξάντλητης δύναμης 

που έχουμε μέσα μας, αλλά και το πώς αυτή μεγαλώνει όταν γινόμαστε 

ομάδα. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Μια φορά και έναν καιρό μια σταγόνα, η Στιγμούλα, είδε από ψηλά ένα 

παράξενο χωριό, που δεν είχε καθόλου νερό, τα παιδιά ήταν θλιμμένα και τα 

πάντα σκονισμένα. Η Στιγμούλα αποφάσισε να βοηθήσει το χωριό να γίνει 

όπως πριν και το χαμόγελο να επιστρέψει στα πρόσωπα των ανθρώπων. 

Μόνη της δύσκολα μπορούσε να τα καταφέρει. Σιγά σιγά ανακάλυψε ότι η 

δύναμη που έχουμε μέσα μας μεγαλώνει όταν ενώνεται με τη δύναμη των 

άλλων. 

Συγγραφή  & Εικονογράφηση: Μαρίνα Γιώτη, Ηχογραφημένη Αφήγηση: 

Κώστας Κρομμύδας, Εκδόσεις Διόπτρα, Φεβρουάριος 2015 
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Written by Evi Stathatou 

 
Η Εύη είναι μητέρα δίδυμων αγοριών, του Ιωσήφ και του Πάνου, που είναι 

έξι χρονών, και του Άρη, που είναι 2! Έχει πτυχία, έχει και μεταπτυχιακά. 

Έχει δουλέψει σε εθνικές και σε πολυεθνικές στο Μάρκετινγκ και στην 

Επικοινωνία. Ανήκει στην κατηγορία των γυναικών που δεν ονειρευόταν 

από μικρή να κάνει παιδιά. Αυτά μέχρι που γέννησε τα πρώτα αγοράκια 

της… Τότε άλλαξαν οι προτεραιότητες, οι έγνοιες της, τα ενδιαφέροντά 

της. Άλλαξε η Εύη. Τα μωρά της έγιναν η βασική ενασχόλησή της και η 

κύρια πηγή της χαράς της. Οι φόρμες, τα μουτζουρωμένα χέρια, οι μπάλες 

και τα παζλ κέρδιζαν όλο και περισσότερο έδαφος. Το παιδικό κλάμα 

σταμάτησε να την ενοχλεί και το παιδικό γέλιο έγινε ο στόχος της. Οι 

ιστορίες με πρωταγωνιστές τα παιδιά της έγιναν οι αγαπημένες της. Οι 

τρόποι για να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα των διδύμων και να 

ενσωματωθείς στον ξεχωριστό τους κόσμο, έγιναν το νέο της πρότζεκτ! 

Κάπου εκεί και κάπως έτσι εμπνεύστηκε το mytwins.gr. Ένιωσε ότι είχε 

πολλά να μοιραστεί από την εμπειρία της και ήθελε πολλά να μάθει και να 

ακούσει από όλους όσους έχουν την τύχη και την ευτυχία να παίζουν 

κάποιο ενεργό ρόλο στη ζωή δίδυμων παιδιών. 
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