
Το νέο παραµύθι της συγγραφέως Μαρίνα Γιώτη. Ένα παι-
δικό βιβλίο το οποίο µας διδάσκει πως το κυνήγι της µακαριό-
τητας και η αποστροφή µας από τις ουσιαστικές αξίες της ζωής
οδηγούν σε συνθήκες διαβίωσης, όχι «θρεπτικές»  για το ανθρώ-
πινο γένος. Η συγγραφέας διεισδύει µ' έναν µοναδικό, δια-
σκεδαστικό αλλά και ταυτόχρονα διδακτικό τρόπο στον ψυχι-
σµό των µικρών µας φίλων και µας µεταλαµπαδεύει την σηµα-
σία της έννοιας οµαδικότητα, προσφορά, συγχώρεση ,εκτίµη-
ση των αγαθών που µας προσφέρει η φύση.

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 πράγ-
µατα, αρκεί να το θελήσουν, να καταρτίσουν ένα πρόγραµµα και να επιµεί-
νουν µέχρι να το καταφέρουν.Περάσαµε µια εποχή που νοµίζαµε ότι τα πράγ-
µατα απλά γίνονται από µόνα τους, εύκολα. Βλέπαµε µέσα από τις τηλεορά-
σεις 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.Άλλω-
στε όπως έλεγε και ο Τρούµαν Καπότε  «η αποτυχία είναι το καρύκευµα που
δίνει στην επιτυχία την γεύση του». ∆υνατοί 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 ακο-
λουθήσει 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 αξί-
ζει µια τρίτη ευκαιρία. Την διάκριση την κάνω, γιατί στο παιδί σου είσαι υπεύ-
θυνος για την διαµόρφωση του χαρακτήρα του, οπότε θέλει περισσότερο επι-
µονή 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 όµορ-
φη ιστορία για να γίνει κατανοητό σε µικρές ηλικίες. Θέλω να δώσω στα παι-
διά 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.

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» απο-
δέκτες 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; 

∆υστυχώς 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 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 δου-
λειά. 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 µπο-
ρεί να περνάει περισσότερο χρόνο µαζί του από ότι εµείς.

''Η στιγµούλα είναι δυνατή''
Μ α ρ ί ν α  Γ ι ώ τ η
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