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Μαρίνα Γιώτη

Για εσάς, πώς άλλαξε ο τρόπος που
βλέπετε τον κόσο ε τη γέννηση της
κόρης σας;

Ιστορίες
για οναδικά
παίδια

Τη στιγή που κάνουε το πρώτο ας
παιδί, φεύγουε από co επίκεντρο του κόσου
και βάζουε ένα άλλο πλάσα πρωταγωνιστή
στη ζωή ας. Για έναν άνθρωπο
σαν εένα, που έζησα σε ια πολύ αγαπηένη
οικογένεια και υπήρξα ιδιαίτερα προστατευένη
έσα σε αυτή, αυτό ήταν ια
τεράστια αλλαγή. Ενηλικιώθηκα, ξέφυγα
απόχοα και οριστικά από το «Εγώ» και
αυτό ε έκανε καλύτερο άνθρωπο.

Οι πολλαπλοί ρόλοι ιας γυναίκας
-και δη ιας νέας ή έλλουσας ητέρας*
συχνά προκαλούν εγάλο άγχος
ή/και φόβο. ς επιτυχηένη
επαγγελατίας,
εικονογράφος, συγγραφέας,
αλλά και σύζυγος και ητέρα, ποια η
άποψη σας... εκ των έσω;
Η σύγχρονη γυναίκα έχει φορτώσει τον
εαυτό της ε πολλούς ρόλους και εγάλα
άγχη. Θέλουε να τα κάνουε όλα και να
τα κάνουε τέλεια. Προσωπικά, δεν νιώθω
καιά ανάγκη να το παίξω υπερήρωας.
Εχω πολύ εγάλη βοήθεια από ια οειρά
ανθρώπων στη ζωή ου, όπως η οικογένεια
και οι συνεργάτες ου στη Sonar και
το Sunny Sports Club. εν θα πορούσα
να κάνω όσα κάνω καθηερινά χωρίς αυτούς
τους ανθρώπους γύρω ου, και τους
ευχαριστώ για αυτό.

Γ ία τη Μαρίνα Γ ιώχη, τη συγγραφέα ιου
επιτυχηένου
παραυθιού
«Η Στιγούλα»,
οι φανταστικές ιστορίες πορούν
να είναι το όχηα έσω του οποίου θα
περάσουε στα παιδιά ας ια γενικότερη
φιλοσοφία ζωής. Τουλάχιστον αυτό
φιλοδοξεί να κάνει η ίδια έσα από τις
δικές της...

Με τη «Στιγούλα» να απολαβάνει
την αγάπη του κοινού και να βρίσκεται
ήδη σε β' έκδοση, ποια τα ελλοντικά
συγγραφικά σας πλάνα;
Εχω γράψει ια σειρά από παραύθια,
αλλά ακόα δεν έχω αποφασίσει ποιο θα
είναι το επόενο
βήα. «H Στιγούλα»
έχει τόσο εγάλη αποδοχή που σκέφτοαι
αν θα πρέπει να έχει και συνέχεια...
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Από ποια ανάγκη προέκυψε η συγγραφή του πρώτου σας
παιδικού βιβλίου;
Οσο θυάαι
τον εαυτό ου, έπλαθα ιστορίες ε τη φαντασία
ου. ς δηιουργική διευθύντρια, αυτή ου η ικανότητα έδινε
σάρκα και οστά στο όραα των άλλων. Οως οι ιστορίες που έχτιζα
είχαν πάντα περιορισούς, έπρεπε να έχουν γερές βάσεις στην
πραγατικότητα. Μέσα από τα παραύθια θέλω να δηιουργήσω
κάτι που να ην έχει κανέναν περιορισό. Να φτιάξω και να ζήσω
σε έναν κόσο όπου τα πάντα είναι πιθανά.

πον, να φτιάξω ιστορίες που θα έχουν αξία και θα περάσουν στα
παιδιά ια γενικότερη φιλοσοφία ζωής. Μέσα από τη «Στιγούλα»,
τα παιδιά αθαίνουν για τη οναδικότητα του καθενός ας,
την αξία της βάσης ας, για την πίστη στον εαυτό ας και τη
ροή της ζωής, για τη σηασία της δράσης, για την αγκαλιά στην
αλλαγή, για την αξία της κάθε στιγής.

Πάντως, αυτόν τον φόβο προστά στην αλλαγή, στο καινούργιο,
στο άγνωστο, τον βλέπω συχνά και ο5 εάς τους
ενηλίκους. Θα έλεγε κανείς ότι γράψατε ένα παραύθι
τόσο προς τα παιδιά όσο και προς
H «Στιγούλα»
αναδεικνύει την έννοια της οναδικότητας, ε σηαντικό ήνυα
τους γονείς που θα το διαβάσουν...
η οποία δεν καταργείται αλλά ίοα-ίσα επιτείνεται
Τα σηερινά παιδιά είναι οι ενήλικες του αύριο. Ολα όσα τους
έσο από τις αλλαγές που υφίσταται ο άνθρωπος στην
αθαίνουε
σήερα είναι τα εργαλεία ε τα οποία θα αντιετωπίσουν
πορεία της ζωής του και στον δρόο του προς την αυτογνωσία.
την πραγατικότητα
αύριο. Είναι ικανά να καταλάβουν
Ποιο το ερέθισα που σας οδήγησε να καταπιαστείτε
πολύπλοκες έννοιες, αρκεί να τους τις εξηγήσουε
' αυτό το θεα;
ε απλά λόγια. Τα ηνύατα
της
Ο χρόνος που περνάε ε τα παιδιά ας είναι περιορισένος
και έχει σηασία να ιον αξιοποιούε στο έγιστο, θέλησα, λοι- «Στιγούλας» είναι πολυεπίπεδα και
διαχρονικά και γι' αυτό αγγίζουν ικρούς
και εγάλους.
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* H Μαρίνα Γιώτη είναι βραβευένη
δηιουργική
διευθύντρια και συνέταιρος στην εταιρεία
συβούλων marketing Sonar, πρόεδρος στο αθλητικό κέντρο
Sunny Sports Club και σύζυγος του ηθοποιού Κώστα Κρουδα,
ε τον οποίο έχει ία κόρη. «Η Στιγούλα» είναι το πρώτο
ι ης παραύθι και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.

Περι... «Στιγούλας»

Auto δεν είναι ιιαρά to όνοα ιας ικρής
οταγόνυς, 11m κliu ζούσε ε υς
αδερφές ιης οε ένα όορφο δάσος. Και
για 11 την έλεγαν rim; Επειδή η έρα
τηςήιον τόσο ικρή non κρατούσε όλις
ια οιιγή! Οίον. όως. ενα πρωί
η Στιγούλα
ξυπνάει και δεν βλέπει
πουθενά ιις αδερφές ιης. ιιιιοφαοίζει
να ιιζέψει ολο ιης ιο θάρρος και να
ιιάει να τις βρει. Και κάιιωςέιοι ξτ-κινα
η περιπέτεια της, non (Ια ι,ης διδάξει
111
ν αξία ταυ ταξιδιού στην ανακάλυψη
ιυπ έαυτονί ας...
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