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Ένα παραμύθι για την ομαδικότητα και την ανεξάντλητη δύναμη που κρύβουμε 

όλοι μέσα μας, είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Η Στιγμούλα» που επιστρέφει 

πιο δυνατή για να διευρύνει τη φαντασία των παιδιών. 

Η συγγραφέας και εικονογράφος του βιβλίου «Η Στιγμούλα είναι δυνατή» 

(Εκδόσεις Διόπτρα) Μαρίνα Γιώτη μίλησε στην ArtPress για τα μηνύματα που 

στέλνει η ιστορία της για την αξία του νερού στη ζωή μας, για την συλλογικότητα-

κάτι απαραίτητο για την σημερινή Ελλάδα της κρίσης- και για τον κόσμο που 

ανακαλύπτει μέσα από τη φρέσκια ματιά των παιδιών. 

-Πως εμπνευστήκατε τη Στιγμούλα ; 

Στο πρώτο βιβλίο της σειράς «Η Στιγμούλα» έψαχνα να βρω ένα όχημα για να 

μιλήσω στα παιδιά για την μοναδικότητα. Το νερό ως πολύτιμος φυσικός πόρος 

μου έδωσε την δυνατότητα να περάσω πολλαπλά μηνύματα στους μικρούς μου 

αναγνώστες τόσο για την προστασία της φύσης και των φυσικών μας πόρων 

όσο και για το ταξίδι μας στη ζωή και την συλλογικότητα 
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-Τι πιστεύετε ότι προσφέρει στα παιδιά; Ποια μηνύματα στέλνει; 

«Η Στιγμούλα είναι δυνατή»  είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την ανεξάντλητη 

δύναμη που έχουμε μέσα μας, την δύναμη της θέλησης, και πως αυτή η δύναμη 

γίνεται πιο δυνατή όταν ενώνεται με την δύναμη των άλλων. «Ισχύς εν τη 

ενώσει» με λίγα λόγια. Μιλάει για την απληστία, αλλά και την δύναμη της 

συγχώρεσης. Το βιβλίο περνάει επίσης οικολογικά μηνύματα για το νερό και τον 

πλανήτη. Πώς να μην σπαταλάμε το νερό και να μην μολύνουμε τις λίμνες, τα 

ποτάμια και τις θάλασσες. 

 

-Γιατί στα παιδιά αρέσουν τα παραμύθια; 

Μια καλή ιστορία ψυχαγωγεί τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους. Τα παραμύθια 

είναι ένας ψυχαγωγικός τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες, 

συναισθήματα και θέματα που τα ή μας απασχολούν. Τα μικρά παιδιά 

αντιλαμβάνονται καλύτερα και μαθαίνουν ευκολότερα όταν τους δίνουμε 

απλοποιημένα κάποια πράγματα σε μορφή μιας ιστορίας. Μπορούμε δηλαδή να 

τους μιλήσουμε για πολύπλοκες έννοιες με απλά λόγια. 

-Τι έχετε μάθει από τα παιδιά; 

Να προσέχω τα απλά, τα καθημερινά. Πολλές φορές σταματάνε να 

παρατηρήσουν κάτι που εμείς θεωρούμε πια δεδομένο, ένα ουράνιο τόξο, μια 
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λέξη που έχει διπλή έννοια, μια εικόνα. Μου αρέσει να βλέπω ξανά τον κόσμο 

μέσα από τα μάτια τους. Μου δείχνουν πως να ζω την ζωή με ενθουσιασμό. 

  

-Πιστεύετε ότι η παιδικότητα χάνεται, ότι η πραγματική πατρίδα είναι η 

παιδική ηλικία; 

Η παιδικότητα μας χάνεται με την εμπειρία και της απογοητεύσεις που ζούμε ως 

ενήλικοι. Η παιδική ηλικία είναι συνυφασμένη με τις άπειρες δυνατότητες, με 

έναν κόσμο όπου όλα είναι πιθανά, με πολλά πράγματα που ζούμε για πρώτη 

φορά. Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε αυτή την φρέσκια ματιά στα πράγματα 

και μια έμφυτη αισιοδοξία για το μέλλον θα έχουμε από την παιδικότητα όλα όσα 

χρειαζόμαστε για να ζούμε την κάθε στιγμή με ενθουσιασμό. Γιατί και η 

ωριμότητα, η εμπειρία, έχει τα καλά της. Μας γλυτώνει από το να κάνουμε τα 

ίδια λάθη, μας μαθαίνει, μας κάνει καλύτερους. Οπότε όχι, δεν θεωρώ ότι η 

πραγματική πατρίδα είναι η παιδική ηλικία. Κατά την γνώμη μου ο σκοπός της 

ζωής είναι η εξέλιξή μας ως άνθρωποι, ο καθένας με την δική του πορεία.  Ο 

τρόπος να το καταφέρουμε αυτό είναι να ωριμάζουμε μέσα από την εμπειρία και 

να μην σταματάμε να μαθαίνουμε μέχρι την τελευταία μας στιγμή. 
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-Γιατί γράφετε παραμύθια; 

Με γοητεύει ο κόσμος τους. Θεωρώ επίσης ότι από τις τρυφερές ηλικίες των 3, 

4, 5 χρονών μπορούμε να τους μιλήσουμε για θεμελιώδης αξίες και σημαντικές 

έννοιες, να ξεκινήσουμε συζητήσεις και να επηρεάζουμε όσο είναι δυνατόν τις 

αντιλήψεις τους. Νομίζω ότι από πολύ νωρίς μπορούμε να τους δώσουμε ένα 

σύστημα αξιών και  εργαλεία για να αντιμετωπίσουν την ζωή και να φτιάξουν 

έναν κόσμο καλύτερο. Να τους μάθουμε να σκέφτονται, να αμφισβητούν  και να 

σέβονται τους άλλους και το περιβάλλον. 

-Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας συγγραφέας παραμυθιών; 

Καλοί συγγραφείς παραμυθιών υπάρχουν από πολλούς χώρους και ειδικότητες. 

Νομίζω ότι τα βασικά προσόντα είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις, η φαντασία 

και να αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα σε σχέση με την ψυχολογία των 

παιδιών. Στα βιβλία μου υπάρχει πάντα επιστημονική τεκμηρίωση από την 

διακεκριμένη ψυχολόγο Σοφία Αντύπα γιατί θέλω να είμαι σίγουρη ότι αυτά που 

γράφω και ο τρόπος που τα γράφω έχουν ένα θετικό πρόσημο για τα παιδιά και 

τους γονείς. Μου έχει τύχει να διαβάσω παραμύθι στην κόρη μου και μετά να το 

εξαφανίσω για πάντα. Πολλοί νομίζουν ότι να γράψεις μια ιστορία για παιδιά 

είναι κάτι εύκολο. Είναι όμως ένα πολύ ευαίσθητο κοινό και θέλει ιδιαίτερη 

προσοχή. 

-Ένας συγγραφέας παραμυθιών βλέπει τον κόσμο με τα δικά του μάτια ή 

με τα μάτια των παιδιών; 

Νομίζω ότι οι συγγραφείς  πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο με την φρέσκια ματιά 

και την φαντασία των παιδιών, αλλά να περνάμε μηνύματα από την εμπειρία 

μας ως ενήλικοι. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να ταυτιστούμε μαζί τους 
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και να τους δώσουμε να καταλάβουν πολύπλοκα νοήματα και βασικές αξίες με 

δικά τους όμως λόγια και εικόνες. 

-Στην εποχή της κρίσης που ζούμε, κυρίως κρίση αξιών, ποιος πιστεύετε 

ότι είναι ο ρόλος του καλού παιδικού βιβλίου;«Η Στιγμούλα είναι δυνατή» 

μιλάει για την συλλογικότητα, για το πώς όταν δουλεύουμε μαζί γινόμαστε 

καλύτεροι. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο για την σημερινή Ελλάδα. Θεωρώ ότι τα 

καλά παιδικά βιβλία διαμορφώνουν αντιλήψεις και εκπαιδεύουν την κρίση των 

παιδιών, τους δείχνουν έναν άλλο τρόπο σκέψης, τα βοηθάνε να βλέπουν 

παραπέρα και να ξεφεύγουν από την δική τους στενή οπτική. 

 

  Το βιβλίο: 

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

πολύ παράξενο χωριό! Σ’ αυτό το χωριό δεν υπήρχε καθόλου νερό, τα παιδιά 

ήταν θλιμμένα και τα πάντα σκονισμένα. Η Στιγμούλα είναι αποφασισμένη να 

βοηθήσει να επιστρέψει το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων. Μα θα 

χρειαστεί βοήθεια. Σιγά- σιγά θα ανακαλύψει ότι η δύναμη που υπάρχει μέσα 

στον καθένα μας γίνεται πολύ μεγαλύτερη όταν ενώνεται με τη δύναμη των 

άλλων. 

«Η Στιγμούλα συνεχίζει το ταξίδι της ζωής της πιο ώριμη πια και γεμάτη όρεξη 

να ανακαλύψει τον κόσμο. Αυτή τη φορά έρχεται αντιμέτωπη με ένα χωριό 
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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» γράφει για το 

βιβλίο η ψυχολόγος Σοφία Αντύπα. 

H συγγραφέας: 

 

Η Μαρίνα Γιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. 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. Από το 2003 είναι βραβευμένη δημιουργική διευθύντρια 
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και συνέταιρος στην εταιρία συμβούλων marketing, sonar και πρόεδρος στο 

αθλητικό κέντρο Sunny Sports Club. Έχει τιμηθεί με το John Peter’s Publication 

Award από το Art Directors Club της Ν. Υόρκης και τα Διεθνή βραβεία 

Pentawards για τη δουλειά της. «Η Στιγμούλα είναι δυνατή» (Εκδόσεις Διόπτρα) 

είναι το δεύτερο βιβλίο της. 

 

 

 


