


Βαριέμαι! 
Θα  μείνω 

μέσα! 

Έλα 
έξω! 

Γεια σας! Θα 

βοηθήσω  κι 

εγώ με τη 

σοφία μου! 

Έχω κινητό 
αλλά  

βγαίνω 
έξω! 



Έλα να 
παίξουμε!!! 

Βαριέμαι 
τώρα! 

Πρόβλημα! 



Ο γιος μας έχει 
χάσει τον 

έλεγχο στο 
διαδίκτυο! 

 Θα τον 
βοηθήσουμε 
δείχνοντας 

του  τις 
ομορφιές της  

ζωής! 

Τέλεια 
πέτυχε η 
ιδέα μου 

Ο γιος μας δεν ακούει 
τις συμβουλές μας. 

Έχει χάσει τον έλεγχο 
στο διαδίκτυο 

Θα πάμε 
όλοι μαζί 

μια 
εκδρομή! 



Μαμά το 
ξενοδοχείο 
μας θα έχει 

ίντερνετ; 

Φυσικά!  
Έχει και 

πολλά άλλα 
ωραία 

πράγματα! 



Καλά 
είναι! 

Σου 
αρέσει 
εδώ; 



Μοιάζει με 
τον  

παράδεισο! 

Πως σας 
φαίνεται 

εδώ; 



 

Άραγε που 
υπάρχει 
ίντερνετ 

καφέ; 

Ελάτε όλοι, 
πάμε στο 

ξενοδοχείο! 



Καλώς ήρθατε 
στο ξενοδοχείο 
μας! Περάστε 

παρακαλώ! 



Από εδώ είναι 
το καθιστικό 

σας! 

Αα! 
θάλασσα! 

Είναι 
πολύ 

ωραίο! 



Που  πήγε  ο  
μικρός 

ζαβολιάρης 
της παρέας; 

Πήγε εδώ 
απ’ έξω, 

στην αυλή 
με τις 

αμυγδαλιές! 



Γεια σου! Είμαι η 
ανθοκόμος!  Εσύ 

τι κάνεις εδώ 
μόνος; 

Γεια! 
Σκέφτομαι τα 
ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 
μου…. 



Α!... Σε 
καταλαβαίνω! 

Μήπως θα 
ήθελες  να 

πάμε  να  δεις 
κάτι ωραίο! 

Θα ρωτήσω 
τη μητέρα 

μου πρώτα! 



Ναι  τη 
γνωρίζω 
χρόνια , 

είναι καλή 
κοπέλα! 



Εδώ  έχω τα 
εργαλεία 

μου! Αυτό το 
μπουκέτο  να 
το δώσεις στη  

μαμά σου! 

Θα χαρεί 
πολύ η 
μαμά 
μου! 

Έχουμε 
πρόοδο!   



Τέλεια! Θα  
παίξω τις 
νότες στο 

πιάνο! 

Η ιδιοκτήτρια του 

ξενοδοχείου έχει 

δημιουργήσει μια 

αίθουσα μουσικής 

! 

Ο φίλος μας  
αποκτά 

ενδιαφέροντα! 



Μαμά αυτά 
τα λουλούδια 

είναι για 
εσένα! 

Ω! Είναι 
πανέμορφα  

σ’ ευχαριστώ! Έφυγες 
λυπημένος 
και γύρισες 
χαρούμενος 



Άραγε θα 
παίζω πάλι 

με τον  μικρό 
κύριο μου; 

  Πιστεύω πως θα 

παίζετε πάλι μαζί  

αν μάθει να κάνει 

χρήση με μέτρο στα 

τεχνολογικά μέσα ο 

κύρης σου! 

Θα δώσω  
στον 
μικρό 

λίγη από 
τη σοφία 

μου! 

Σκυλάκι  η 
οικογένεια 
σου φεύγει 

στην παραλία! 

Τρέχα να 
τους 

προλάβεις 



Κοιτάξτε να 

η σπηλιά  

στην 

παραλία! 

Μόλις  
κάνουμε τις 

βουτιές μας θα 
πάμε να την 

εξερευνήσουμε 
μαζί! 

 Πάμε 
στη 

σπηλιά; 

Ευτυχώς; 
Τους 

πρόλαβα 






