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Εικονογράφηση:

Ναταλία Καπατσούλια
ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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Ο ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΤΑΣ γεννήθηκε το 1971 στα Γιαννιτσά.
Σπούδασε δηµοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη και
ασχολήθηκε µε το ραδιόφωνο. Από το 1994 ζει µόνιµα
στην Αθήνα κι εργάζεται στον χώρο των εκδόσεων.
∆ιευθύνει το ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο
www.diastixo.gr. Κείµενά του (διηγήµατα, θεατρικά,
ποιήµατα) συµπεριλήφθηκαν 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 αγγλικά, τα εβρα¬κά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά. Το
1996 εκδόθηκε το βιβλίο του για ενηλίκους ΠΑΤΥ ΕΚ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (βραχεία λίστα για το Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Συγγραφέα του περιοδικού ∆ιαβάζω), που κυκλοφόρησε την επόµενη χρονιά και στο Ισραήλ. Το 2013, επίσης, εκδόθηκε το µυθιστόρηµά του
για ενηλίκους µε τίτλο ΜΑΡΤΥΣ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ. Έχουν
εκδοθεί δεκατρία βιβλία του για παιδιά. Από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του ∆Ε

Στον ανιψιό µου Χρήστο
που ο συνονόµατος παππούς του
τον καµαρώνει απ’ τον ουρανό.

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ!, ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΟΥΠΑ;, ΟΙ ΦΙΛΟΙ (υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας 2006), ΜΗ ΦΕΥΓΕΙΣ (βραχεία λίστα

για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας 2009),
σε συνεργασία µε την Μπίλλι Ρόζεν, ΓΙΑΤΙ ∆Ε ΜΕΤΡΑΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ; (βραχεία λίστα για το Βραβείο Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου του περιοδικού ∆ιαβάζω 2012, βραχεία λίστα των βραβείων του Κύκλου του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2012), ΠΑΡΕ ΜΕ ΚΙ ΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!, ΜΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΣ ΤΟΝ Α-ΒΑΣΙΛΗ και
ΑΧ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.
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ο ποίηµά του ο Χρήστος το έµαθε
αµέσως. Το πρωί της ∆ευτέρας τού το
έδωσε η δασκάλα τους, η κυρία Άννα, κι αυτός µέχρι το πρωί της Τρίτης το είχε µάθει όλο. Κι ας ήταν το πιο µεγάλο. Το
είχε µάθει απ’ έξω κι ανακατωτά!
Όλα τα παιδάκια πήραν από ένα ποίηµα
χιουµοριστικό. Θα το πουν στη γιορτή που
θα γίνει για το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Τ
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Το ποίηµά του λέει:

Ο ΠΑΤΑΤΟΚΕΦΤΕΣ
Εμφανίστηκε εχτές
ένας πατατοκεφτές
νόστιμος, καλοφτιαγμένος
και φρεσκοτηγανισμένος.
Τον κοιτούσα με τα κιάλια
και μου τρέχανε τα σάλια
και πηγαίνω πιο κοντά
να τον κάνω μια χαψιά.
Μα το πρόσεξε αυτός
και το σκάει, δυστυχώς!
Τρέχω μήπως και τον πιάσω,
δεν μπορώ και πάω να σκάσω.
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«Βρε, σταμάτα πια, πεινάω,
από χτες έχω να φάω!»
«Και σε μένα τι το λες;»
λέει ο χαζοκεφτές.
« Έχει τόσα φαγητά,
διάλεξε κάποιο απ’ αυτά».
«Λιγουρεύτηκα εσένα
και δε θέλω άλλο κανένα».
«Ναι, αλλά εγώ δε φταίω
και λυπάμαι που σ’ το λέω:
μα άμα δεν μπορείς αλλιώς
θ’ απομείνεις νηστικός».
Κι ήρθα τώρα ως εδώ
τον καημό μου να σας πω:
πατατοκεφτές μυρίζει
κι η κοιλιά μου γουργουρίζει…
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