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Τι είναι αυτό το γιγάντιο Κάτι; Και τι άφησε στην Κυψέλη; Πολλές ερωτήσεις από τα 
μελισσάκια ξεκινούν. Το Κάτι τι;, το νέο βιβλίο της σειράς Μελισσάκια στα θρανία, έφτασε για 
να ταξιδέψει τα παιδιά για δεύτερη φορά στο μαγευτικό κόσμο των μελισσών. 
Η Μαρίνα Γιώτη με όχημα το σύμπαν των σπουδαίων αυτών πλασμάτων, μεταφέρει στα 
παιδιά σημαντικά μηνύματα για τις αξίες της ζωής. Για παιδιά 5 έως 9 ετών. 
 
Μπορείτε να βρείτε το 1ο βιβλίο της σειράς Δώσε λύση στο Μελίσσι εδώ.  
Καθώς το βιβλίο Δώσε λύση στο μελίσσι αγαπήθηκε από εκατοντάδες μαθητές σε όλη την 
Ελλάδα, υπάρχει διαθέσιμο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του βιβλίου το οποίο μπορείτε να 
βρείτε εδώ. Σύντομα θα κυκλοφορήσει και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το βιβλίο Το Κάτι 
τι;. 
 
 
Οπισθόφυλλο  
 
Το Κάτι τι;  
Ο χειμώνας έφτασε στη Μελισσούπολη και τα μελισσάκια αρχίζουν να ξεμένουν από τροφή. 
Μια μέρα το καπάκι της Kυψέλης ανοίγει και ένα λαμπερό φως απλώνεται παντού. Ένα 
γιγάντιο Κάτι εμφανίζεται αφήνοντας ένα παράξενο ζυμάρι, κλείνει ο καπάκι και 
εξαφανίζεται. Τα μελισσάκια τρομοκρατούνται. «Τι ήταν αυτό;» «Τι θέλει από εμάς;» «Λέτε 
να ξανάρθει;» Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή μέσα στην Κυψέλη.  
«Θέλει να μας καταστρέψει», είπε ο Φώντας ο Φρουρός.  
«Θέλει να μας βοηθήσει», δήλωσε ο Φρίξος ο Κηφήνας.  
«Θέλει να μας μάθει», κατέληξε η Ράνια η Παραμάνα.  
Θα αφήσει ο Μίλτος και η Μελίνα να καταστραφεί η Κυψέλη ή τελικά θα επικρατήσει η 
λογική; Ίσως όμως χρειάζεται κι ένα μικρό βήμα πίστης για να προχωρήσουν παρακάτω.  
 
Ένα βιβλίο για τον σεβασμό στις απόψεις των άλλων, τη σχέση λογικής και πίστης, αλλά και 
πώς αντιμετωπίζουμε τον φόβο σε καθετί άγνωστο. 

 

 

     

  

 

  

  

https://www.dioptra.gr/vivlio/paidika-vivlia/to-kati-ti/
https://www.dioptra.gr/suggrafeas/marina-gioti/
https://www.dioptra.gr/vivlio/paidika-vivlia/dose-lusi-sto-melissi/
https://www.dioptra.gr/vivlio/paidika-vivlia/dose-lusi-sto-melissi/
https://www.dioptra.gr/category/ekpaideutika-programmata/
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Η Μαρίνα Γιώτη γεννήθηκε στην Αθηνά 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 Νέα Υόρκη σχεδιασμό́ οπτικής 
επικοινωνίας και εικονογράφηση. Για 15 χρόνια ήταν 
συνέταιρος και δημιουργική διευθύντρια σε εταιρεία 
οπτικής επικοινωνίας και Διευθύνων Σύμβουλος στο 
αθλητικό κέντρο για παιδιά Sunny Sports Club.  
 
Έχει τιμηθεί́ µε το John Peter’s Publication Award από ́
το Art Directors Club της Νέας Υόρκης και με τα 
Διεθνή́ βραβεία Pentawards για τη δουλειά́ της.  
 
Το 2014 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο µε τίτλο Η 
Στιγμούλα και ακολουθήσαν Η Στιγμούλα είναι 
δυνατή́! και η σειρά Παραμυθία…αλλιώς: 
Σκουφοκοκκινίτσα (στη λίστα των 10 καλυτέρων 
παιδικών βιβλίων Public 2016), Δυο φορές κι έναν 
καιρό́ ήταν η Σταχτοπούτα, Ρεβιθοκοντούλης (στη λίστα 
των 10 καλύτερων παιδικών βιβλίων Public 2017) και 
Τι τρέχει µε τον Αϊ-Βασίλη; από́ τις εκδόσεις Δίοπτρα. 
Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της λεύκωμά για 
µαμάδες µε τίτλο Μια καρδιά́, το οποίο έχει 
μεταφραστεί σε δύο γλώσσες και έχει λάβει την 
πρώτη θέση  στην κατηγορία του στο Amazon. 
Ακολούθησαν δυο ακόμη λευκώματα το Μια στιγμή 
και το Μια αγκαλιά. Το 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο 
βιβλίο της σειράς «Μελισσάκια στα Θρανία» με τίτλο 
«Δώσε Λύση στο Μελίσσι». 
 
Βιβλία της έχουν μεταφραστεί́ στα αγγλικά́ και στα 
ιταλικά. 
 

 

 

  

 


