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«Η Στιγμούλα είναι δυνατή!», της 
Μαρίνας Γιώτη, στο Μουσείο Γουλανδρή 

 

Ολόκληρο το φωτορεπορτάζ σε άλμπουμ τού Facebook. 
Σχετικά με το βιβλίο «Η Στιγμούλα είναι δυνατή!». 
Σχετικά με τη συγγραφέα Μαρίνα Γιώτη. 

Οι εκδόσεις Διόπτρα, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και τα Public, 
παρουσίασαν το νέο βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη, «Η Στιγμούλα είναι δυνατή!». Για το 
βιβλίο μίλησαν 
 η δημοσιογράφος-παρουσιάστρια Δέσποινα Καμπούρη 
 ο ηθοποιός Θανάσης Ευθυμιάδης και, 

Ημερομηνία 21/03/2015 

Μέσο bookia.gr 

Συντάκτης Παναγιώτης Σιδηρόπουλος 

Link 
http://www.bookia.gr/index.php?action=Blog&post=ecc43e73-9d85-4a70-b2a6-

9f4508655da0 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856723004390509.1073741966.518060681590078&type=3
http://www.bookia.gr/index.php?action=book&bookid=200163
http://www.bookia.gr/index.php?action=person&personid=102620
https://www.facebook.com/pages/Despoina-Kampouri-Official-Page/228213387191756
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
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 η ψυχολόγος Σοφία Αντύπα 
ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μυρτώ Κάζη. 
 

 
Παράλληλα με την παρουσίαση που έγινε στο αμφιθέατρο τού Μουσείου, τα παιδιά 
συμμετείχαν σε δύο βιωματικές δραστηριότητες. Είχαν στη διάθεσή τους υλικά 
ζωγραφικής όπου το καθένα ζωγράφισε, με τον τρόπο του, τη Στιγμούλα, την 
«ηρωίδα» τού βιβλίου τής κας Γιώτη. Στο σχετικό φωτογραφικό άλμπουμ στο 
Facebook (στη μέση τού άλμπουμ), μπορείτε να δείτε ένα μέρος από τις ζωγραφιές 
των παιδιών. 
 

 
Επίσης, συμμετείχαν σε μια βιωματική μουσικοκινητική εμπειρία βασισμένη στην 
ιστορία του βιβλίου και ενορχηστρωμένη από την εκπαιδευτική ομάδα δημιουργικής 
απασχόλησης «το Μουσικό Καλυβάκι». Πάλι, στο σχετικό φωτογραφικό άλμπουμ 
στο Facebook (στο τέλος τού άλμπουμ), μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικές 
φωτογραφίες όπου τα παιδιά χορεύουν και τραγουδούν με την καθοδήγηση τής 
ομάδας παιδαγωγών. 
 

http://www.ipsychology.gr/site/index.php/sxetika/bios/sofia
https://www.facebook.com/myrtokazi.yesido
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856723004390509.1073741966.518060681590078&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856723004390509.1073741966.518060681590078&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856723004390509.1073741966.518060681590078&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856723004390509.1073741966.518060681590078&type=3
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Το τρίτο πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής παρουσίασης, ήταν ο χώρος, 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. "Ένας απίστευτος χώρος τον οποίο 
αγνοούσα έως και πριν 3 μήνες", όπως είπε αργότερα η συγγραφέας. Τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν τα εκθέματα και να απολαύσουν δείγματα τής χλωρίδας 
και πανίδας απ' όλο τον κόσμο και τις εποχές. Εάν δεν το έχετε ακόμη επισκεφθεί, 
πιστέψτε με, είναι ένα όμορφο δώρο στα παιδιά σας. 
 

 
Η κα Κάζη καλωσόρισε τους γονείς και τα παιδιά, σημείωσε την αξιοπρόσεκτη 
παρουσία πολλών μπαμπάδων και έκανε μία εισαγωγή για το βιβλίο, ως μητέρα 
περισσότερο. "Καλοδουλεμένη έκδοση" το χαρακτήρισε και προλόγισε το βίντεο που 
ακολούθησε, ένα βίντεο με στιγμές από την πορεία τής Στιγμούλας No 1, τις 
παρουσιάσεις, την επαφή με τα παιδιά, την περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Στο 
σχετικό φωτογραφικό άλμπουμ στο Facebook, μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικές 
σκηνές από το βίντεο. Ως απόσταγμα καταθέτω το "Για ένα παραμύθι ζούμε. Την 
αλήθεια την ξέρουμε". 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856723004390509.1073741966.518060681590078&type=3
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Ένα παραμύθι που έγινε η αφορμή για τον κο Παπαδόπουλο, εκδότη τής Διόπτρα, 
να μιλήσει πρώτη φορά σε παρουσίαση παιδικού βιβλίου. "Νιώθω μεγάλη χαρά", είπε, 
"Κάναμε τελικά καλά που μπήκαμε και σε αυτή την κατηγορία εκδόσεων", εννοώντας 
τα παιδικά βιβλία. "Αυτά τα βιβλία πλάθουν το αύριο τής χώρας, τα παιδιά. 
Επωμιζόμαστε έτσι ένα μέρος από το φορτίο τής προσπάθειας για την αλλαγή τής 
χώρας, απαραίτητης τώρα όσο ποτέ. Άρα, σε αυτές τις εκδόσεις δεν είναι μόνον το 
εμπορικό όφελος, είναι κάτι πάνω και πέρα από αυτό" 
Ακολούθησε ένα βίντεο για τη νέα Στιγμούλα, "Η Στιγμούλα είναι δυνατή", στο οποίο 
την αφήγηση κάνει ο ηθοποιός και συγγραφέας Κώστας Κρομμύδας, σύζυγος τής 
Μαρίνας Γιώτη. 

 
Στη συνέχεια, μικρή παρέμβαση έκανε η κα Ιωάννα Λεμονή, διευθύντρια τού 
Μουσείου Γουλανδρή. Ευχαρίστησε που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος για την 
παρουσίαση τού βιβλίου, χώρος όπου φιλοξενούνται πολλές εκδηλώσεις. "Αν όλοι 
γίνουμε Στιγμούλες, θα αλλάξουμε τα πράγματα, θα γίνουμε δυνατοί, χωρίς φόβο", 
είπε, σε σαφή αναφορά στο βιβλίο και το θέμα του. Συνέδεσε το βιβλίο και με το ίδιο το 
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μουσείο και το περιεχόμενό του, τον άνθρωπο, τη φύση και το περιβάλλον. "Όλοι μαζί 
να αισθανθούμε Στιγμούλες" είπε κλείνοντας την παρέμβασή της. 
 

 
Η κα Καμπούρη, εκτός από παρουσιάστρια διαχειρίζεται και το Διαδικτυακό πόρταλ 
Mothersblog.gr και συνεπώς με αποδεδειγμένη ευαισθησία σε θέματα μητρότητας και 
διαπαιδαγώγησης, είναι και η ίδια μητέρα άλλωστε. 
"Το βιβλίο μέσα από την ιστορία του και την εικονογράφηση, διαμορφώνει οικολογική 
συνείδηση και αναδεικνύει τη δύναμη τής συνεργασίας, αντιμετωπίζοντας τα παιδιά 
όπως επιτάσσει η σύγχρονη ψυχολογία, ως ενήλικες. Στέλνει μηνύματα σωστά και 
αποτελεσματικά. Δίνει ένα μάθημα ζωής στα παιδιά, ποτέ μόνοι στα δύσκολα, να 
ζητάμε βοήθεια από τους άλλους". 
Ως αλάνθαστο κριτήριο κατέθεσε την αγάπη που δείχνει η μικρή της κόρη για αυτό το 
βιβλίο. 
 

 
Η κα Αντύπα, ως επαγγελματίας ψυχολόγος είχε και την επιστημονική τεκμηρίωση 
τής έκδοσης και με αυτή την ιδιότητα μίλησε για το βιβλίο. "Η δεύτερη Στιγμούλα είναι 
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πιο ώριμη. Προετοιμάζει για την εφηβεία, την ενηλικίωση, η Στιγμούλα καλείται να 
πάρει μόνης της αποφάσεις", είπε. 
"Μιλάει για την αχαριστία, την ασυνειδητότητα και τις επιπτώσεις που έχει στους 
άλλους. Ενισχύει τη φαντασία διότι χωρίς φαντασία δεν γίνεται τίποτα. Μας καλεί να 
μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να τα αντιμετωπίζουμε χωρίς φόβο, ξεπερνώντας τις 
αδυναμίες μας". Κλείνοντας, κάλεσε τα παιδιά "να θυμούνται τα όνειρά τους". 
 

 
Ο κος Ευθυμιάδης, είναι πατέρας με ιδιαίτερες ευαισθησίες απ' ότι φάνηκε. Αυτό 
φάνηκε κατ' αρχήν στο κριτήριο με το οποίο επέλεξαν τα ονόματα των παιδιών τους 
και είχε την καλοσύνη να μας εκμυστηρευτεί, "Η αγάπη με έδωσε τη Ζωή και η Ζωή τη 
Σοφία"! 
"Είναι η ζωή τυχαία; Ποιος είναι ο σκοπός της;", αναρωτήθηκε και μας αφηγήθηκε 
τη διαδρομή του στην αναζήτηση απαντήσεων. "Ως ηθοποιός υποδύθηκα ρόλους, 
ζωές άλλων. Ταξίδεψα. Πήγα στο Άγιον Όρος. Μίλησα με σοφούς. Μέχρι που 
συνάντησα τη γυναίκα μου και αποκτήσαμε τα παιδιά μας. Τότε κοίταξα μέσα μου!". 
"Υπάρχουν παραμύθια και ιστορίες. Παραμύθι είναι 'ήταν μια φορά ένα κοριτσάκι... του 
άνοιξαν την κοιλιά... έβαλαν μέσα πέτρες και την έκλεισαν κ.λπ. κλπ.'. Ιστορία είναι 
αυτή το στο βιβλίο τής Μαρίνας. Μιλάει για το νερό, τη φύση του να μη μένει 
δεσμευμένο, την επαφή που χάσαμε με τους ζωντανούς οργανισμούς και στη θέση 
τους βάλαμε άψυχα αντικείμενα, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, κλιματιστικά... Μας παρακινεί 
να δεθούμε πάλι με τη φύση. Δεν είναι παραμύθι αλλά μία αληθινή ιστορία. Μία 
αλυσιδωτή αντίδραση για την ανακύκλωση, το σεβασμό τής φύσης και την οικονομία. 
Αυτά τα θέματα πρέπει να μπουν στα σχολεία". 
Ευχαρίστησε τη Μαρίνα Γιώτη, "Αν δεν ήσουν φίλη μου, θα έψαχνα να σε βρω.να σε 
γνωρίσω", τής είπε. 
Η κα Κάζη πριν δώσει το λόγο στην ίδια τη συγγραφέα, αφηγήθηκε με πικρία μία μικρή 
ιστορία όπου ήταν αυτήκοος μάρτυς, "Σε ένα βιβλιοπωλείο το παιδάκι ζητάει ένα 
βιβλίο. Η μητέρα του απαντάει, 'μα με τα ίδια λεφτά μπορώ να σου πάρω ένα 
παιχνίδι΄!". 
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Η κα Γιώτη μίλησε αρχικά για την εμπειρία της από τις παρουσιάσεις τής πρώτης 
Στιγμούλας. "Ήταν αποτέλεσμα μίας συλλογικής προσπάθειας", είπε, "Αγαπήθηκαν οι 
αξίες τής Στιγμούλας. Όταν στο δρόμο σε σταματάει ένα παιδί και σου μιλάει για τη 
Στιγμούλα, είναι κορυφαία στιγμή τής προσπάθειας". 
"Η πρώτη Στιγμούλα μιλάει για τη μοναδικότητα τού καθενός. Η δεύτερη Στιγμούλα, 
είσαι δυνατή, μιλάει για την ομαδικότητα, το αίσθημα τής συλλογικότητας, το πως όλοι 
μαζί είμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα 
πράγματα. Ισχύς εν τη ενώσει!". 
Με πολύ θερμά λόγια μίλησε και για το Μουσείο Γουλανδρή, "30 χρόνια στα Βόρεια 
Προάστια, πριν 3 μήνες ανακάλυψα αυτό το μουσείο και αμέσως είπα, αυτό είναι το 
σπίτι τής Στιγμούλας". 
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Εδώ άρχισε ο μαραθώνιος των ευχαριστιών. Το σχολιάζω με αυτόν τον τρόπο για 
να φανεί το πόσο ταιριάζει με τις αξίες που αναδεικνύει και το βιβλίο, την ομαδικότητα. 
Όχι μόνον με την έννοια τού στενού πυρήνα συνεργατών για το συγκεκριμένο έργο 
αλλά ως αποτέλεσμα κουλτούρας από την πατρική και προσωπική οικογένεια τής 
συγγραφέως. 
Έτσι, η συγγραφέας ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, τις εκδόσεις Διόπτρα, "τον κο 
και την κα Παπαδοπούλου που αγαπούν το βιβλίο και ακούνε!", την εταιρεία της Sonar 
και το Μουσικό Καλυβάκι που υλοποίησε το βιωματικό δρώμενο για τα παιδιά, τα 
βιβλιοπωλεία Public, τα media, τα blog, τον oveRadio και την μάδα τους. Ιδιαίτερα 
ευχαρίστησε τους ομιλητές έναν έναν προσωπικά, "το εξωπραγματικό πάνελ", όπως 
το χαρακτήρισε. 
 

 
"Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου Θανάση Γιώτη, τον δυνατό άνδρα. με 
τσαγανό, που ήταν πρότυπο για εμένα. Ένα τέτοιο άνδρα παντρεύτηκα, με τσαγανό 
που με στηρίζει στις δύσκολες στιγμές", είπε για την οικογένειά της, κλείνοντας την 
πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. 
 


