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ΕΞΩ 
ΟΙ 

ΓΑΤΕΣ !



ΑΠΕΡΑΝΤΑ 

ευχαριστώ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΜΕΤΡΟ

Στην Τζού
ντιθ

Ευχαριστώ
 

για όλη σου 

την υποστ
ήριξη. 

         Χ

Γεια, κορίτσι! Ζόι, εκπληκτική επιμελήτρια.        Χ

ΠΑ
ΡΑ

 
πο

λύ

ΤΟ
ΣΟ

 

πολ
ύ

ΑΠΕΙΡΑ



Τι έχω να κάνω:

Διάβασμ
α για το σχο

λείο

Ζωγραφ
ιές

Να φάω γκοφρέ
τες





Σύμφων
α με τον μπαμπά μου…

          Θα γίνει… χαρταετός .   (Καλά, σοβαρά;)
          Εμένα δε μου μοιάζει και τόσο με ΧΑΡΤΑΕΤΟ,      πάντως.

10

ΑΥΤΟ  το κομμάτι σπάγκου…
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Σπάγ
κος

Ο μπαμπάς μόλις πήγε τρέχοντας στην αποθήκη του να ψάξει 

να βρει σπάγκο ακόμα   π  ι  ο    μ  α  κ  ρ  ύ . 

Κι εγώ  σκέφτηκα    να ξανανοίξω την τηλεόραση…

Αλλά τελικά έκανα      ΑΥΤΟ…
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ΚΟΙ
ΤΑ!

Είναι μ
ια ζωγρ

αφιά από σπάγ
κο

(και, σε π
ερίπτωση

 που αναρωτι
όσασταν, 

είναι 

ένα σαλιγκάρ
ι).
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Τέλε ια !  (Αν μου επιτρέπετε να περιαυτολογήσω.)

Ποιος το φανταζόταν πως θα ήταν τόσο χρήσιμος ο σπάγκος;

(Εκτός απ’ τη γιαγιά Μέιβις, φυσικά.)

Να άλλη μια…

Θα την εμπλουτίσω με σκίτσο.

ΓΙΟ!

Έχω 
σπάγκο
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Την ΕΠΟΜΕΝΗ φορά που θα ξαναβρεθώ σε μάθημα που 

αρχίζει να γίνεται βαρετό            (συμβαίνει, ξέρετε), θα βγάλω τον                       

        ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ     και θα φτιάξω  

    μερικά σκίτσα. Έτσι, θα φαίνεται και πως είμαι αφοσιωμένος 

στο μάθημα.

(Εγώ αφοσιωμένος.)

   «Έλα, Τομ. Είναι ΤΕΛΕΙΟ».

Κοιτάζω τον σπάγκο και σκέφτομαι πως έχει ακριβώς το ίδιο 

μήκος με το ΑΛΛΟ κομμάτι. 

«Μπράβο, μπαμπά» λέω, προσπαθώντας να δείξω 

λίγο ενθουσιασμό (δεν τα καταφέρνω).

Όταν επιστρέφει ο μπαμπάς απ’ την αποθήκη, είναι 

    και κρατάει…ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ
Σ

σπάγκο.



Στάθηκε μπροστά στην   ΟΘΟΝΗ    και άρχισε να κουνάει το 

κεφάλι του αποδοκιμαστικά.

«Τομ, γιατί είσαι κολλημένος στην τηλεόραση, 

ενώ έξω έχει τόσο όμορφη μέρα;» με ρώτησε.

Πρώτον – ΔΕΝ ήταν όμορφη μέρα. Είχε υγρασία και κρύο.

Δεύτερον – Έβλεπα τηλεόραση επειδή είχε την

   ΤΡΕΛΗ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ,  ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ να φτιάχνω πράγματα 

(όπως τις σπαγκοζωγραφιές μου). Αλλά ο μπαμπάς ήρθε και με 

διέκοψε πάνω που έβλεπα την

το ΚΑΛΥΤΕΡΟ καρτούν του κόσμου.

   ΤΡΕΛΗ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΕΑ και είναι

,
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