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Νέο βιβλίο από τη Μαρίνα Γιώτη: Η στιγμούλα είναι δυνατή! 
Τρίτη, 03 Μαρ 2015  

 

 

Η Μαρίνα Γιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975 και σπούδασε Marketing και Καλές Τέχνες στο Georgetown 

University της Washington, DC όπου αποφοίτησε το 1997. Μέχρι το 1999 φοίτησε στο Pratt Institute στη Ν. 

Υόρκη σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας και εικονογράφηση από το οποίο αποφοίτησε με τιμητικές διακρίσεις. 

«Η Στιγμούλα είναι δυνατή» (Εκδόσεις Διόπτρα) είναι το δεύτερο βιβλίο της μιας και στις αρχές του 2014, έκανε 

το πρώτο της συγγραφικό εγχείρημα μέσα από το πρώτο της βιβλίο «Η Στιγμούλα» των εκδόσεων Μίνωας. Ένα 

παραμύθι που μιλούσε για τη μοναδικότητα του καθενός μας και την αξία του ταξιδιού στην ανακάλυψη του 

εαυτού μας. 

Ημερομηνία 03/03/2015 

Μέσο www.mothersblog.gr 

Συντάκτης Δέσποινα Καμπούρη 

Link http://goo.gl/nNB3kz 
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Αυτή τη φορά η «Στιγμούλα» επιστρέφει «πιο δυνατή» με μια καινούρια περιπέτεια για να διευρύνει τη 

φαντασία μας και να μας συντροφεύσει στην καθημερινότητα με τα παιδιά μας. Συνεχίζει το ταξίδι της ζωής της 

πιο ώριμη πια και γεμάτη όρεξη να ανακαλύψει τον κόσμο. Αυτή τη φορά έρχεται αντιμέτωπη με ένα χωριό 

χωρίς νερό και παιδικά πρόσωπα πολύ λυπημένα. Οι κάτοικοι του χωριού έχουν λανθασμένα πάρει σαν 

δεδομένο, όπως οι περισσότεροι από εμάς, καθημερινές μικρές απολαύσεις που χωρίς αυτές η ζωή μας θα ήταν 

σχεδόν αδύνατη. Μια τέτοια είναι και η δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σε καθαρό νερό. Τι γίνεται, λοιπόν, 

όταν δεν σεβόμαστε τη φύση; 

 

 

 

Αυτό είναι ένα παγκόσμιο ερώτημα. Πώς μπορούμε, όμως, να μυήσουμε τα παιδιά μας στο σεβασμό προς αυτή; 

Η απάντηση είναι μέσω απλών ιστοριών, όπως της Στιγμούλας, όπου οι ήρωες γίνονται τελικά φίλοι των παιδιών 

μας. Και οι ιστορίες τους μικρά κατορθώματα, που τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν με αυτές. Έτσι, με το 

παραμύθι της Στιγμούλας, με τρόπο απλό και σίγουρα κατανοητό, τα παιδιά μας ανακαλύπτουν σιγά σιγά την 

έννοια της απληστίας και της αχαριστίας που γνωρίζουμε τόσο καλά εμείς οι μεγάλοι. Η απληστία και η 

αχαριστία είναι που τελικά οδηγούν το χωριό στην ξηρασία και τα παιδιά χάνουν τη χαρά και το κέφι τους για 

παιχνίδι. 

Έρχεται η Στιγμούλα και δίνει σε όλους ελπίδα για μια δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύει στην καλοσύνη της 

ανθρώπινης φύσης και στο ηθικό δίδαγμα. Όπως λέει και η λαϊκή μας παροιμία: «Αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις», 
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ή μάλλον «Πώς αλλιώς θα μάθεις;». Έτσι δίνει στους κατοίκους άλλη μια ευκαιρία να σεβαστούν και να 

αγαπήσουν αυτό που τόσο απλόχερα τους προσφέρει η φύση. 

 

Και τα καταφέρνει, διότι έχει τη βοήθεια όλων των αδερφών της. Ενώνουν όλες οι στιγμούλες μαζί τη δύναμή 

τους σαν ομάδα και στο τέλος, η ένωση αυτή νικάει και φέρνει και πάλι τη χαρά σε όλο το χωριό. Μας διδάσκει, 

λοιπόν, και τη δύναμη της ενότητας. Ένα υπέροχο παραμύθι από μια ενθουσιώδη και ταλαντούχα συγγραφέα. 
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Η παρουσίαση του βιβλίου, θα γίνει από τη Μαρίνα Γιώτη, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 12.00. Μαζί της θα είναι και η διευθύντρια του Mothersblog.gr Δέσποινα 

Καμπούρη. 

Μάθετε περισσότερα: http://www.dioptra.gr/Ekdiloseis/ και στο http://marinagioti.gr/ 
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