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Ο ΟΧ-Ι ζει σε έναν μικρό πλανήτη στην άκρη του ηλιακού µας συστήματος και το μόνο που θέλει 
είναι να πιάσει ένα λαμπερό Φλαφ για να νιώσει πραγματική ευτυχία. Ώσπου μια μέρα το όνειρό 
του γίνεται πραγματικότητα! Όμως έκανε το Φλαφ τον ΟΧ-Ι ευτυχισμένο; Και τι είναι τελικά η 
ευτυχία; 
 
Η συγγραφέας και εικονογράφος Μαρίνα Γιώτη, μετά τη μεγάλη επιτυχία του βιβλίου της Γέτι: Η 
δύναμη του ακόμη, που απέσπασε το Βραβείο Βιβλίου Public 2021 στην κατηγορία Ελληνική 
Παιδική Λογοτεχνία, και το Γέτι+: Ημερολόγιο θετικής σκέψης, επιστρέφει με ένα νέο, 
πολυαναμενόμενο παιδικό βιβλίο με θέμα την ευγνωμοσύνη και τη σύνδεσή της με την 
ευτυχία. 
 
Η δύναμη του «ευχαριστώ»: Παγκοσμίως πλέον η ευγνωμοσύνη συνδέεται άμεσα με την ευτυχία, 
γεγονός που σημαίνει ότι η καλλιέργειά της σε νεαρή ηλικία βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν 
ψυχική ανθεκτικότητα και να γίνουν πιο ευτυχισμένοι ενήλικες. Η εκπαίδευση στην αξία της 
ευγνωμοσύνης είναι εκπαίδευση αισιοδοξίας. Υπάρχουν πάντα προκλήσεις, μπλοκαρίσματα και 
επιπλοκές, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν 
είναι πραγματικό τεστ ψυχικής ανθεκτικότητας. Η ευγνωμοσύνη μάς μαθαίνει να εστιάζουμε στη 
στιγμή, να νιώθουμε πιο ικανοποιημένοι στο σήμερα και να κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. 
 
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4+ ετών και περιλαμβάνει ιδέες για γονείς, ώστε να 
καλλιεργήσουν την ευγνωμοσύνη στα παιδιά τους.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Οπισθόφυλλο  
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Μια μικρή και μαγική λέξη είναι το «ευχαριστώ», που μέσα της περικλείει μια μεγάλη δόση 
ευγνωμοσύνης. Η ευγνωμοσύνη θρέφει την ψυχή μας και έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται άμεσα 
με την ευτυχία.  
 
Ο ΟΧ-Ι ζούσε σε έναν μικρό πλανήτη στην άκρη του ηλιακού µας συστήματος, που είχε τον πιο 
όμορφο και παράξενο ουρανό! Ο ουρανός φωτιζόταν από χιλιάδες φωτεινά Φλαφ, μικρά 
χνουδωτά ουράνια σώματα που έλαμπαν από μακριά. Έλεγαν πως, αν τα έπιανες, ήταν πολύ 
μαλακά και έφερναν πραγματική ευτυχία. 
 
Ω! Πόσο αγαπούσε ο ΟΧ-Ι τα Φλαφ! Τι κρίμα που ήταν τόσο, μα τόσο μακριά… 
 
Ώσπου μια μέρα ένα Φλαφ έπεσε λίγο πιο πέρα από το σπίτι του ΟΧ-Ι! Πόσο χάρηκε! Οι ευχές του 
έπιασαν! Ένα ολοδικό του Φλαφ! Όμως έκανε τελικά το Φλαφ ευτυχισμένο τον ΟΧ-Ι; Και τι είναι 
τελικά η ευτυχία; 
 
«Δεν είναι η ευτυχία που μας κάνει ευγνώμονες, 
αλλά η ευγνωμοσύνη που μας κάνει ευτυχισμένους». 
David Steindl-Rast 
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Η Μαρίνα Γιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. 
Σπούδασε Marketing και Καλές Τέχνες στο 
Georgetown University της Ουάσιγκτον, από όπου 
αποφοίτησε το 1997, ενώ 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 επίσης το 1ο 
Βραβείο Βιβλίου Public 2021 στην κατηγορία 
Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία για το βιβλίο της Γέτι: 
Η δύναμη του ακόμη. 

Το 2014 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο µε τίτλο Η 
Στιγμούλα και ακολούθησε το Η Στιγμούλα είναι 
δυνατή!, καθώς και η σειρά «Παραμύθια… αλλιώς», 
που περιλαμβάνει τα Σκουφοκοκκινίτσα (στη λίστα 
με τα 10 καλύτερα παιδικά βιβλία – Public 2016),  
Δύο φορές κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα, 
Ρεβιθοκοντούλης (στη λίστα με τα 10 καλύτερα 
παιδικά βιβλία – 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, ενώ ακολούθησαν τα 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; και το 
Γέτι: Η δύναμη του ακόμη, το οποίο αγαπήθηκε από 
χιλιάδες παιδιά και, όπως προαναφέρθηκε, 
απέσπασε το 1ο Βραβείο Βιβλίου Public 2021 στην 
κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία. Τον 
Σεπτέμβριο του 2021 κυκλοφόρησε το Γέτι+: 
Ημερολόγιο θετικής σκέψης με πρωταγωνιστή το 
αγαπημένο σε όλους μας Γέτι! Βιβλία της έχουν 
μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιταλικά και 
βρίσκονται σταθερά στις λίστες των παιδικών best 
sellers. 
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