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Το Γέτι είναι ο φανταστικός φίλος του Αγοριού. Το ακολουθεί παντού, αλλά μπορεί να πει μονάχα 
μία λέξη… ακόμη. Το Αγόρι ανακαλύπτει ότι αυτή είναι μια μαγική λέξη που, όταν τη χρησιμοποιεί 
σωστά, το μυαλό του μεγαλώνει και μπορεί να καταφέρει τα πάντα, αρκεί να προσπαθήσει. Το 
παγκόσμια εκπαιδευτικό φαινόμενο βασισμένο στις μελέτες της ψυχολόγου Carol Dweck, μέσα 
από τη φαντασία της Μαρίνας Γιώτη, συγγραφέως και εικονογράφου των παιδικών βιβλίων που 
αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους Σκουφοκοκκινίτσα και Μια καρδιά.   

Η Δύναμη του Ακόμη: Μια τόσο δα λεξούλα καταφέρνει να αλλάξει τον τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε και αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας, αντιμετωπίζουμε τις αποτυχίες και 

μαθαίνουμε να είμαστε ανθεκτικοί στις αλλαγές.  

Είναι τελικά οι ικανότητες και ο χαρακτήρας μας δεδομένα ή μεταβάλλονται με την προσπάθεια 
που καταβάλλουμε; Μελέτες έχουν δείξει ότι το IQ μας αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωής μας. 
Μπορούμε δηλαδή να γίνουμε εξυπνότεροι και να δημιουργούμε συνάψεις απλά με το να 
προκαλούμε το μυαλό μας, να το γυμνάζουμε. Η λέξη «ακόμη» είναι μια μαγική λέξη που βοηθά το 
μυαλό μας να δυναμώνει. «Δεν μπορώ να το κάνω… ακόμη», «Δεν έχω φίλους… ακόμη», «Δεν 
ξέρω την απάντηση… ακόμη!»  

Όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουμε μια  νοοτροπία ανάπτυξης –-growth 

mindset-–, η οποία βλέπει την αποτυχία όχι ως απόδειξη έλλειψης ικανότητας των παιδιών μας, 

αλλά ως μια ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Έτσι, όταν δεν καταφέρνουν κάτι, δεν 
σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά έξυπνα ή ικανά, αλλά ότι απλώς χρειάζονται περισσότερη δουλειά. 
Κάθε αποτυχία είναι μια πρόκληση που θα πρέπει να τα ενεργοποιεί και όχι κάτι για το οποίο θα 
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πρέπει να ντρέπονται. Κάθε φορά που δεν τα καταφέρνουμε είναι μια ευκαιρία να μάθουμε κάτι 
καινούριο και να προσπαθήσουμε ξανά.  

 
«Δεν απέτυχα. Απλώς βρήκα χίλιους τρόπους που δεν λειτουργεί μια λάμπα». 

Thomas Edison 
 

Το νέο πολυαναμενόμενο βιβλίο της συγγραφέως και εικονογράφου Μαρίνας Γιώτη κυκλοφορεί 
από τις Εκδόσεις Διόπτρα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία! 

 
Μαρίνα Γιώτη 

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 Νέα Υόρκη σχεδιασμό οπτικής 
επικοινωνίας και εικονογράφηση. Έχει τιμηθεί με το 
John Peter’s Publication Award από το Art Directors 
Club της Νέας Υόρκης και με τα Διεθνή Βραβεία 
Pentawards για τη δουλειά της.  
 

 
Το 2014 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο Η Στιγμούλα και ακολούθησαν Η Στιγμούλα είναι 
δυνατή! και η σειρά Παραμύθια... αλλιώς: Σκουφοκοκκινίτσα (στη λίστα των 10 καλύτερων παιδικών 
βιβλίων Public 2016), Δύο φορές κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα, Ρεβιθοκοντούλης (στη λίστα 
των 10 καλύτερων παιδικών βιβλίων Public 2017) και Τι τρέχει με τον Αϊ-Βασίλη; από τις εκδόσεις 
Διόπτρα. Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της λεύκωμα για μαμάδες με τίτλο Μια καρδιά, το οποίο 
έχει μεταφραστεί σε δύο γλώσσες και έχει λάβει την πρώτη θέση στην κατηγορία του στο Amazon, 
ενώ ακολούθησαν το Μια στιγμή, Μια αγκαλιά και Δώσε Λύση στο Μελίσσι το 2019. Το 2020 
κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της σειράς Μελισσάκια στα Θρανία με τίτλο Το Κάτι τι;  
 
Βιβλία της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και τα ιταλικά και βρίσκονται σταθερά στις λίστες των 
παιδικών best sellers.  
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