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Κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ 

 

 
Η Μαρίνα Γιώτη, μετά τη μεγάλη επιτυχία του βιβλίου ΓΕΤΙ – Η δύναμη του ακόμη, που απέσπασε το 

Βραβείο Βιβλίου Public 2021 στην κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία, επιστρέφει με ένα 
ξεχωριστό Ημερολόγιο θετικής σκέψης για παιδιά με πρωταγωνιστή το αγαπημένο μας Γέτι! 

To Γέτι, ο φανταστικός φίλος του Αγοριού, που τόσο αγαπήσαμε μικροί και μεγάλοι, έρχεται να 
βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τη νοοτροπία ανάπτυξης 
μέσα από ένα ημερολόγιο θετικής σκέψης γεμάτο θετική παρότρυνση, παιχνίδια και 
διασκεδαστικές δραστηριότητες. Ένα ημερολόγιο-οδηγός αυτοβοήθειας, ψυχικής ενδυνάμωσης και 
καλλιέργειας της νοοτροπίας ανάπτυξης στο παιδί, όπου μέρα με την ημέρα ενισχύει την 
αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση, την ενσυναίσθηση, ενώ εξασκεί την ευγνωμοσύνη, τη θετική 
σκέψη και τον θετικό διάλογο με τον εαυτό. 

Το ημερολόγιο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7+ και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, 
οπότε κάθε παιδί μπορεί να το συμπληρώσει ανάλογα με τον δικό του ρυθμό. 

Με την επιστημονική επιμέλεια των εκπαιδευτικών Γεωργίας Σολωμού και Αγγελικής Χαλκιοπούλου. 

 
 

Οπισθόφυλλο 

Άλλαξε τη νοοτροπία του παιδιού σου μέρα με τη μέρα! Για πιο ευτυχισμένα παιδιά, που ξέρουν 
πώς να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. 
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«Το να κρατάς ημερολόγιο θα αλλάξει εντελώς τη ζωή σου, με τρόπους που δεν θα μπορούσες 
ποτέ να φανταστείς». 

Όπρα Γουίνφρεϊ 

 

Περισσότερο υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς μπορείτε να βρείτε δωρεάν εδώ: 

https://marinagioti.gr/website/ekpaideftiko-yliko/geti-gia-ekpaideftikous/ 

Δραστηριότητες για τα παιδιά στο σπίτι μπορείτε να βρείτε δωρεάν εδώ: 

https://marinagioti.gr/website/ekpaideftiko-yliko/geti-gia-goneis/ 

 

 

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 Νέα Υόρκη σπουδάζοντας 
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, ενώ έχει 
αποσπάσει το 1ο Βραβείο Βιβλίου Public 2021 στην 

κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία για το βιβλίο της ΓΕΤΙ – Η δύναμη του ακόμη. 

 
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 για τα Βραβεία Βιβλίου Public 2016), Δύο φορές κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα, 
Ρεβιθοκοντούλης (στη λίστα των 10 καλύτερων παιδικών βιβλίων για τα Βραβεία Βιβλίου 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;.  
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Τον Νοέμβριο του 2020 κυκλοφόρησε το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο ΓΕΤΙ – Η δύναμη του ακόμη, 

το οποίο απέσπασε το 1ο Βραβείο Βιβλίου Public 2021 στην κατηγορία Ελληνική Παιδική 
Λογοτεχνία. 
 
Βιβλία της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιταλικά και βρίσκονται σταθερά στις λίστες των 
παιδικών best sellers.  
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