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ΠΑΙΔΙΚΑ

Το Βιβλίο
Τελικά πως τον λένε τον μικρούλη;
Κοντορεβιθούλη ή… Ρεβιθοκοντούλη;
Μετά τη «Σκουφοκοκκινίτσα» και το
«Δυο φορές και έναν καιρό ήταν η
Σταχτοπούτα», που τόσο αγαπήθηκαν
από τα παιδιά, η Μαρίνα Γιώτη μας
παρουσιάζει ένα ακόμη παραμύθι…
αλλιώς! Μια περιπέτεια, όπου αυτή τη
φορά ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Φάνης ο
Μπούφος δείχνει στα παιδιά, πως να
αντιμετωπίζουν τους πιο τρομακτικούς
τους φόβους!

Οπισθόφυλλο
Δύο όψεις μιας ιστορίας σε ένα βιβλίο. Η διάσημη ιστορία του Κοντορεβιθούλη, περίπου όπως
την ξέρουμε, αλλά και η ιστορία… αλλιώς, ιδωμένη από μια άλλη οπτική γωνία. Πώς γίνεται ένας
γονιός να παρατάει τα παιδιά του στο δάσος, όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα; Και ο
Κοντορεβιθούλης, αφού ήταν τόσο έξυπνος, δεν ήξερε ότι τα ψιχουλάκια δεν θα άντεχαν για πολύ
στο δάσος; Κι αν ήταν τόσο κοντούλης, πώς μπορούσε να τον δει από ψηλά ένας τόοοσο
τεράστιος Γίγαντας; Και αυτός ο Γίγαντας πάλι, τόσο κουρασμένος ήταν που τον άφησε να του
κλέψει έτσι απλά τις μπότες; Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, Φάνης ο Μπούφος, είναι αποφασισμένος να
ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις του γνωστού παραμυθιού. Ένα βιβλίο που μιλάει για
την ενηλικίωση, τη συνεργασία και πώς να αντιμετωπίζουμε τους χειρότερούς μας φόβους. Ένα
εργαλείο για γονείς και εκπαιδευτικούς που μαθαίνει στα παιδιά να διαβάζουν ανάμεσα στις
γραμμές και να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά και δυο
όψεις τα νομίσματα… «Σε καθετί καινούριο, το παιδί φοβάται να μη χάσει τα ήδη κεκτημένα. Ο
δικός μας ρόλος είναι να εμπνεύσουμε τα παιδιά να προσπαθήσουν, να πειραματιστούν και να τα
ενθαρρύνουμε να σταθούν στις δικές τους δυνάμεις». Πόλκα Χατζηιωάννου-Σταθοπούλου,
εκπαιδευτικός
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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 Ν. Υόρκη σχεδιασμό οπτικής
επικοινωνίας και εικονογράφηση από το οποίο
αποφοίτησε με τιμητικές διακρίσεις. Είναι
συνέταιρος και δημιουργική διευθύντρια σε
εταιρεία οπτικής επικοινωνίας και πρόεδρος στο
αθλητικό κέντρο Sunny Sports Club. Έχει τιμηθεί
με το John Peter’s Publication Award από το Art
Directors Club της Ν. Υόρκης και 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!", "Σκουφοκοκκινίτσα" –στη λίστα των 10
καλύτερων παιδικών βιβλίων Public 2016– και
"Δύο φορές κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα"
από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το 2017 κυκλοφόρησε
το πρώτο της λεύκωμα για μαμάδες με τίτλο "Μια
καρδιά".
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