


Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια 
παραλία κοντά στην Αθήνα, ζούσε 
ένας γάτος που τον έλεγαν Γκρέι.





Μια μέρα που είχε ήλιο, πήγε κοντά 
στη θάλασσα και κάθισε σε μια 
ξαπλώστρα κάτω από μια πολύχρωμη 
ομπρέλα. Κοίταζε την ήρεμη θάλασσα, 
τα παιδιά που έπαιζαν στην άμμο και 
άκουγε τα τζιτζίκια από τα δέντρα. 





Κάποια στιγμή είδε πολλά ψαράκια να 
κάνουν βουτιές στην ακροθαλασσιά. 





Πονηρός καθώς ήταν, σκέφτηκε να 
κρυφτεί πίσω από τα βράχια που 
υπήρχαν και μόλις έβρισκε την 
ευκαιρία να τα έπιανε για να τα φάει.





Εκεί που περίμενε… Ένας κάβουρας με 
μεγάλες δαγκάνες, τον τσίμπησε στην 
ουρά και ο Γκρέι έπεσε στο νερό.





Ο γάτος μας δεν ήξερε μπάνιο. 
Κουνούσε ουρά, χέρια, πόδια και 
φώναζε βοήθεια στη γατίσια γλώσσα: 
<<Νιάου-Νιάου>>.  

Τον άκουσε μια όμορφη γοργόνα με 
κόκκινα μαλλιά και πράσινη ουρά.





Τον αγκάλιασε και τον βοήθησε να 
κολυμπήσει. Τότε άκουσαν έναν 
δυνατό ήχο <<Βουουου>> και είδαν 
πως πλησίαζε ένα καράβι.





Η γοργόνα βοήθησε τον γάτο μας να 
ανέβει στο καράβι. Την ώρα που 
ανέβαινε τη σκάλα, εμφανίστηκε δίπλα 
τους ένας τεράστιος καρχαρίας.





Τρόμαξαν πολύ αλλά είδαν πως ο 
καρχαρίας έκλαιγε. Έκλαιγε γιατί 
πονούσε. Δεν ήταν προσεκτικός και 
ενώ πήγε να φάει τα μεσημεριανά του 
μεζεδάκια-ψαράκια… άνοιξε το στόμα 
του και έφαγε σκουπίδια. Κουτάκια 
από μπύρες, πλαστικά μπουκάλια, 
καπάκια, καλαμάκια… Έτσι η κοιλιά 
του καρχαρία άρχισε να πονάει πολύ.





Ο Γκρέι, η γοργόνα και ο καπετάνιος 
του πλοίου αποφάσισαν να βοηθήσουν 
τον καρχαρία. Τον έδεσαν με σχοινί 
από το πλοίο ώστε να τον μεταφέρουν 
στο πιο κοντινό νησί, την Κύθνο, για 
να τον κάνει καλά ο κτηνίατρος.





Ο Γκρέι στενοχωρήθηκε που είδε τον 
καρχαρία να πονάει κι έτσι αφού έφτασε 
στο νησί, αντί να κοιτάει την ήρεμη 
θάλασσα ή τα παιδιά να παίζουν, ξεκίνησε 
να μαζεύει τα σκουπίδια των ανθρώπων 
από την παραλία. Ήθελε να προστατέψει 
τη φίλη του τη γοργόνα, τον καρχαρία και 
τα ψαράκια.





Οι άνθρωποι που είδαν τον γάτο να 
μαζεύει σκουπίδια, σκέφτηκαν πως 
ήταν λάθος να πετάνε τα σκουπίδια 
τους στις παραλίες και άρχισαν να τα 
βάζουν στους κάδους.
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