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Στην ανιψιά μου Θεοδοσία

Ο ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΤΑΣ γεννήθηκε το 1971 στα Γιαννι-
τσά. Σπούδασε δηµοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη
και ασχολήθηκε µε το ραδιόφωνο. Από το 1994 ζει
µόνιµα στην Αθήνα κι εργάζεται στο χώρο των εκ-
δόσεων.

Κείµενά του (διηγήµατα, θεατρικά, ποιήµατα) συ-
µπεριλήφθηκαν σε ανθολογίες και δηµοσιεύτηκαν
σε περιοδικά και εφηµερίδες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Τα µονόπρακτά του «Στην πλατεία» και
«Η τηλεόραση» παίχτηκαν στο Θέατρο των Καιρών
σε σκηνοθεσία Έρσης Βασιλικιώτη. ∆ιηγήµατά του
έχουν µεταφραστεί στα γερµανικά, τα ισπανικά, τα αγ-
γλικά, τα εβρα¬κά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά.

Το 1996 εκδόθηκε το βιβλίο του για ενηλίκους
ΠΑΤΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (υποψήφιο για το Βρα-
βείο Πρωτοεµφανιζόµενου Συγγραφέα του περιο-
δικού ∆ιαβάζω), που κυκλοφόρησε την επόµενη χρο-
νιά και στο Ισραήλ.

Έχουν εκδοθεί έντεκα βιβλία του για παιδιά. Από
τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία
του ∆Ε ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ!, ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥ-
ΤΗ Η ΣΟΥΠΑ;, ΟΙ ΦΙΛΟΙ (υποψήφιο για το Κρατικό
Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας 2006), ΜΗ ΦΕΥΓΕΙΣ
(υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογο-
τεχνίας 2009), σε συνεργασία µε την Μπίλλι Ρόζεν,
και ΓΙΑΤΙ ∆Ε ΜΕΤΡΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ;
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Ο Νίκος νόµιζε ότι θα πήγαινε κι εκείνος
στο ίδιο σχολείο µε την αδελφή του την
Ελένη. Η µαµά όµως τον έφερε σ’ αυ-
τό το µικρό σχολείο, που το λένε νη-
πιαγωγείο και που δεν το έχει ξανα-
δεί ποτέ του.
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«Κοίτα πόσο πολλά παιδιά της ηλικίας
σου είναι εδώ! Θα περάσεις πολύ ωραία!»
του λέει η µαµά.

Ναι, υπήρχαν πολλά παιδιά, και αγόρια
και κορίτσια, αλλά ήταν όλα άγνωστα.
Πώς θα τους µιλούσε; Και τι να τους έλεγε;

Αν ήταν η αδελφή του εδώ, όλα θα ήταν
διαφορετικά…
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ΟΝίκος δεν έχει φίλους 
αλλά έχει την αδερφή 

του. Μαζί της όλα είναι ω- 
ραία: το πρωινό ξύπνημα, το  
πλύσιμο των δοντιών, τα γεύ- 
ματα, οι κουβέντες και βέ-
βαια το παιχνίδι. 

Νόμιζε ότι θα πήγαινε και 
στο ίδιο σχολείο μ’ εκείνη 
αλλά όταν ήρθε η ώρα, βρέ-
θηκε σ’ ένα άλλο, που το λέ-
νε νηπιαγωγείο. Κι εκεί, χω-
ρίς την αδερφή του, αισθάν-
θηκε πολύ μόνος. Του ήρθε 
να βάλει τα κλάματα, ήθε-
λε να γυρίσει στο σπίτι. Μέχ- 
ρι που…

Μια τρυφερή ιστορία για 
την αδερφική αγάπη.

∆ιαβάστε και τα άλλα 
υπέροχα βιβλία 
του συγγραφέα, 
που κυκλοφορούν από 
τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.
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