
Περίληψη 

Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Φάνης ο Μπούφος είναι 
αποφασισμένος να λύσει ακόμα ένα μυστήριο, 
ίσως το μεγαλύτερο των παιδικών μας χρόνων, και 
μάλιστα πρέπει να το κάνει σε μία μόλις νύχτα! 

•	 Τι τρέχει με αυτόν τον Αϊ-Βασίλη; Υπάρχει; 
•	 Και αν υπάρχει πώς προλαβαίνει ένας άνθρωπος, 

έστω και με ιπτάμενους ταράνδους, να μοιράσει 
τα δώρα σε όλα τα παιδιά του πλανήτη σε ένα 
βράδυ; 

•	 Kαι έτσι… γεματούλης που είναι, πώς περνάει 
μέσα από την καμινάδα; Kαι το άλλο; 

•	 Πως ξέρει ποιος είναι καλός και ποιος όχι;   

Η νύχτα των Χριστουγέννων έφτασε και ο Φάνης 
δεν θα την αφήσει να περάσει έτσι! Πρέπει να 
μάθουμε επιτέλους την αλήθεια.

Θέματα που πραγματεύεται: 
•	 τη σημασία της πίστης
•	 τη δύναμη της προσφοράς 
•	 το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.

Ηλικίες

Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού 

Μέσα από το βιβλίο
«Μάθε στα παιδιά να πιστεύουν 
στο απίθανο και πολύ σύντομα 
αυτό θα γίνει πιθανό. 
O Άι-Βασίλης είμαστε όλοι 
εμείς, κάθε μέρα του χρόνου!»

Πρόγραμμα Παρουσίασης

Διάρκεια 40-50 λεπτά.  
Μια περιπέτεια στον παγωμένο Βόρεια Πόλο! 
Δραματοποιημένη αφήγηση του κλασικού μύθου 
και της παραλλαγής με τη βοήθεια των παιδιών και 
ενδιάμεσα διαδραστικά παιχνίδια.

Γινόμαστε όλοι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη και 
μαθαίνουμε να πιστεύουμε στη δύναμη τη δική μας 
και των συνανθρώπων μας.  

Γράμμα στον Αϊ-Βασίλη: Θα ετοιμάσουμε μαζί ένα 
γράμμα στον Αι-Βασίλη όμως αυτή τη φορά δεν 
θα ζητάμε κάτι να πάρουμε, αλλά κάτι να δώσουμε 
σε κάποιον που το έχει περισσότερο ανάγκη. Πως 
μπορούμε να βοηθήσουμε τους γύρω μας όχι μόνο 
τα Χριστούγεννα, αλλά κάθε μέρα του χρόνου;   

Υλικά που θα χρειασθούμε: 
•	CD	player
•	Μαρκαδόροι

Αν είναι πάνω από 35 παιδιά 
•	Projector	ή	διαδραστικό	πίνακα	για	τις	εικόνες
•	Μικρόφωνο.	

Τάξεις
Α’, Β’ και Γ’
Δημοτικού



Μαρίνα Γιώτη
Συγγραφέας και εικονογράφος

Λίγα λόγια για τη Μαρίνα
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 συνέ-
ταιρος και δημιουργική διευθύντρια σε εταιρεία 
οπτικής επικοινωνίας και πρόεδρος στο αθλητικό 
κέντρο	για	παιιδά	Sunny	Sports	Club.	Έχει	τιμηθεί	
με	 το	 John	 Peter’s	 Publication	 Award	 από	 το	 Art	
Directors	Club	της	Ν.	Υόρκης	και	τα	Διεθνή	βρα-
βεία	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	«Δυο	
φορές κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα» από τις 
εκδόσεις Διόπτρα. Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο 
της λεύκωμα για μαμάδες με τίτλο «Μια καρδιά» 
και ο «Ρεβιθοκοντούλης»–στη λίστα των 10 καλύ-
τερων	παιδικών	βιβλίων	Public	2017. 

Έχει	μια	κόρη	10	ετών.	
Περισσότερες πληροφορίες
www.marinagioti.gr

Παρουσιάσεις 
σε σχολεία σε όλη 
την Ελλάδα.

230 
παρουσιάσεις 

σε παιδιά7
Βιβλία

http://www.marinagioti.gr
https://twitter.com/MarinaGioti
https://www.facebook.com/marina.gioti.50
https://www.behance.net/MarinaGioti
https://www.linkedin.com/in/marinagioti/

