
 

Βόλτα με τον πύπαςλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά τηρ Α΄ 2 τάξηρ τος 1ος Γημ.Σσ.Νεάποληρ  

 

 

 
 

 



 

-Ραίρνουμε τον πφραυλο να πάμε ταξίδι ςτο διάςτθμα; προτείνει θ Χαρά 
ςτθν παρζα του Α' 2. Συμφωνοφμε όλοι με τθ Χαρά και ξεκινάμε. 
- Πλα είναι φανταςτικά! Θ Σελινθ, τ’ αςτζρια, οι πλανιτεσ, λζει θ 
Αναςταςία. 
-Κοιτάξτε! Ρζφτουν κομιτεσ, φωνάηει ο Σταμάτθσ ενκουςιαςμζνοσ. 
Σε λίγο φτάνουμε ς' ζναν πλανιτθ διαφορετικό από τθ γθ μασ. 
Ρερπατάμε ϊςπου βλζπουμε μια πφλθ ςε ςχιμα ουράνιου τόξου. Είναι θ 
Ονειροχϊρα. Θ πινακίδα γράφει: “Μόνο για μια ϊρα βόλτα και δϊρα”. 

Μπαίνουμε μζςα και βλζπουμε: νεροτςουλικρεσ, πιςίνεσ, γιπεδα, 
λουλοφδια, πεταλοφδεσ, παςχαλίτςεσ. Από τα ςφννεφα πζφτουν 
καραμζλεσ, κζικ, παγωτά. Τα παγωτά πζφτουν ςτο ουράνιο τόξο…. 
-Ελάτε, παιδιά, να παίξουμε ςτισ νεροτςουλικρεσ, λζει θ Διμθτρα. 
Ο Γιάννθσ με τον Αλζξανδρο ξεκινάνε το ποδόςφαιρο.  
-Ώχ! Μια καραμζλα ςτο κεφάλι μου. Κ’ αρχίςει καραμελοβροχι, λζει ο 
Σταμάτθσ. 
Ο Στζφανοσ πάει να πιάςει παςχαλίτςεσ. Τότε θ Χαρά κι ο Απόςτολοσ 
φωνάηουν: 
 -Ραιδιά, γυρίςτε πίςω γιατί δε κα προλάβουμε να δοφμε τθν 



 

Ονειροχϊρα.  
Ζτςι μαηευτικαμε και προχωριςαμε όλοι μαηί. Ραρακάτω βλζπουμε ςε 
μια βιτρίνα παιχνίδια-ιρωεσ: τον Spiderman, τον Superman, τον Flash, 
τον Batman, τθν Wonderwoman,τθν πριγκίπιςςα Σοφία , τον Κωρ, τον 
Ηορό, τον Τόξο, καουμπόιδεσ και Λνδιάνουσ. Στθν απζναντι βιτρίνα μασ 
τρομάηουν ο Joker,  ο Slenderman, δθλθτθριϊδεισ αράχνεσ, μυρμιγκια 
τθσ φωτιάσ και άλλεσ κακζσ κοφκλεσ.  
Σε κάποιουσ πάγκουσ παραπζρα ζχει απλωμζνεσ ςοκολάτεσ, τοφρτεσ ςε 
ςχιμα καρδιάσ, καραμζλεσ, γλειφιτηοφρια και ζναν καταψφκτθ με 
παγωτά. Δεν γράφει πουκενά: απαγορεφεται.. 
 

Ρλθςιάηουμε λοιπόν και δοκιμάηουμε τα γλυκά!! Ρόςο διαφορετικζσ και 
υπζροχεσ γεφςεισ! 
-Μμμ πολφ νόςτιμα, λζει ο Νίκοσ.  
Οι περιςςότεροι τρϊμε από ζνα με δφο μα ο Νίκοσ τρϊει μια ολόκλθρθ 
τοφρτα!!Ζφαγε με λαιμαργία κι άλλα γλυκά. 
-Νίκο, ςταμάτα! Ρρζπει να φφγουμε. Κα ςε πειράξουν τόςα γλυκά, του 
είπε ο Γιάννθσ. Στο τζλοσ τον πιραμε με το ηόρι μαηί μασ. 



 

 

 

 

 

 
Ριο πζρα είναι ζνα κυλικείο. Μια κυρία δίνει super τροφζσ.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Ο Ντάςι είπε να πάρουμε όλοι κάτι από το Κυλικείο και πιρε ζνα 
κουλοφρι. Φάγαμε τοςτ, αβγά, μιλα, μπανάνεσ και ιπιαμε γάλα και 
χυμοφσ φροφτων. Θ Σίντι πιρε μζλι. Ο μόνοσ που δεν μπόρεςε να φάει 
ιταν ο Νίκοσ που ιταν φουςκωμζνοσ και πρθςμζνοσ απ' τα πολλά γλυκά. 
Ριρε όμωσ μαηί του μια  μπανάνα και κάποια κορίτςια λίγα αβγά. 
 

 



 

 

 
 
 
 
Αν και περνάει θ ϊρα τραβάει τθν προςοχι μασ ζνα παράξενο δζντρο. 
Είναι το δζντρο των εκπλιξεων. 
Μια πινακίδα γράφει:” δϊρο ζνα ςτον κακζνα”. Ριραμε όλοι από ζνα 
δϊρο κι ετοιμαςτικαμε να φφγουμε.  
Τότε ακοφμε κουδουνάκια να χτυπάνε και βλζπουμε τα παιχνίδια τθσ 
Ονειροχϊρασ να ηωντανεφουν. Ξαφνικά, ζρχονται καταπάνω μασ κάτι 
κακζσ κοφκλεσ με άςχθμα πρόςωπα. Τρομάξαμε πολφ και τρζξαμε όςο 
πιο γριγορα μποροφςαμε. 
 

 

-Ουφ! Ευτυχϊσ γλυτϊςαμε, είπαμε με μια φωνι..  
-Ροφ είναι ο Νίκοσ; ρϊτθςε ο Απόςτολοσ. 
-Πλοι τρζξαμε γριγορα εκτόσ από τον Νίκο , είπε ο εγιάν.  
Είχαμε πολλζσ δυνάμεισ από τισ τροφζσ του κυλικείου και ξεφφγαμε ενϊ 



 

ο Νίκοσ που είχε φάει μόνο γλυκά δεν τα κατάφερε. 
Οι κακζσ κοφκλεσ όμωσ άρχιςαν να μασ πλθςιάηουν ξανά. Τότε ο 
Αλζξανδροσ ηιτθςε τισ δυνάμεισ του Flash. Τρζξαμε γρθγορότερα και 
βγικαμε από τθν Ονειροχϊρα. 
-Ασ ανοίξουμε τα δϊρα μασ! Φωνάηει ο Αλζξανδροσ. 
.-Ζχει ζνα μαγικό κλειδί που ανοίγει όλεσ τισ πόρτεσ, είπε θ Διμθτρα. 
 -Το δικό μου είναι μια ςτολι που ςε κάνει αόρατο, φϊναξε ο Γιάννθσ .  
-Εγϊ ζτυχα ζνα ρόδι που όταν το ςπασ πιάνουν οι ευχζσ, είπε ο 
Απόςτολοσ. 
-Κι εγϊ μια αςπίδα που προςτατεφει, είπε ο Ντάςι. 
Ενκουςιάςτθκαν και τα υπόλοιπα παιδιά με τα δϊρα που άνοιξαν: το 
ςχοινί τθσ Wonderwoman  για τθν Αναςταςία, το λζιηερ του Superman 
για τον εγιάν, τθ μάςκα του Batman, μια μεγάλθ ομπρζλα που πετάσ 
όταν τθν ανοίγεισ και άλλα αντικείμενα με μαγικζσ ιδιότθτεσ. 
 Πμωσ ςτεναχωριόμαςταν που ο φίλοσ μασ δεν ιταν μαηί μασ. 
Μαηευτικαμε και καταςτρϊςαμε ζνα ςχζδιο για να τον 
απελευκερϊςουμε χρθςιμοποιϊντασ και τα μαγικά δϊρα. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Μπικαμε κρυφά ςτθν Ονειροχϊρα. Μπροςτά πθγαίνει ο Γιάννθσ γιατί 
φοράει τθ ςτολι που τον κάνει αόρατο.  

 

 

 

 

 

 

Κάποια ςτιγμι βριςκόμαςτε μπροςτά ςε ζναν τοίχο και δεν μποροφμε να 
περάςουμε. Στον τοίχο γράφει ζναν γρίφο και μπροςτά απ' αυτόν 
υπάρχει ζνα play station. Ο γρίφοσ ζλεγε:”Είναι ςθμαντικό αλλά κάποιοι 
νομίηουν ότι δεν είναι. Είναι εφκολο να το βρεισ. Είναι εφκολο να το 
χάςεισ. Τι είναι;” 
-Το βρικα! Φϊναξε θ Πλγα και πλθκτρολόγθςε τθ λζξθ “φίλοσ” με το 
τθλεχειριςτιριο απ' το play station. Αμζςωσ o τοίχοσ άνοιξε και 
ςυνεχίςαμε τον δρόμο μασ. 
  
 

 



 

 

Ξαφνικά ο Γιάννθσ που είναι μπροςτά ακοφει  παράξενουσ κορφβουσ. 
Είδε τότε τον Νίκο δεμζνο μζςα ςε ζνα κλουβί και περίεργεσ αράχνεσ και 
μυρμιγκια τθσ φωτιάσ να τον φυλάνε. Με προςοχι γφριςε πίςω, είπε 
θςυχία ςτθν παρζα και ζκανε νόθμα ςτθν Αναςταςία  που είχε το μαγικό 
ςχοινί τθσ Wonderwoman  να τον ακολουκιςει. Ο Γιάννθσ παίρνει τισ 
δυνάμεισ του Superman και πετάει ψθλά για να αποςπάςει τθν προςοχι 
τουσ. Αυτά τρομάηουν και τότε θ Αναςταςία βρίςκει τθν  ευκαιρία να 
πετάξει το μαγικό ςχοινί. Οι αράχνεσ και τα μυρμιγκια δεν κατάλαβαν για 
πότε βρζκθκαν δεμζνα. 
 

 

 

 

Θ Διμθτρα που είχε το μαγικό κλειδί ανοίγει τθν πόρτα και ο Νίκοσ 
απελευκερϊνεται.  
-Μπράβο, παιδιά, είχα αρχίςει να φοβάμαι, λζει ο Νίκοσ χαροφμενοσ. 
-Ζλα, τϊρα, τρζχα να ςωκοφμε, του λζει θ Διμθτρα. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Μα ο δρόμοσ που πιραν τουσ ζβγαλε ςτισ βιτρίνεσ με τισ κοφκλεσ. Ο 
Joker μόλισ τουσ είδε άρχιςε να τουσ κυνθγά. Τα παιδιά πιγαν κοντά 
ςτουσ καουμπόιδεσ και ςτον Ηορό κι εκείνοι τουσ ανζβαςαν ςτα άλογά 
τουσ και ζτρεχαν μπροςτά.  
Τότε ο Νίκοσ ζφαγε τθν μπανάνα που είχε πάρει από το κυλικείο και 
πζταξε τθ φλοφδα πίςω του. Ο Joker γλίςτρθςε και ζπεςε. Βογγοφςε απ' 
τουσ πόνουσ γιατί χτφπθςε. Φϊναξε για βοικεια τον Slenderman και 
ςυνζχιςαν το κυνθγθτό.  
Θ Μαγδαλθνι, θ Θλιάνα και θ Καλλιρόθ ςπάςανε τα αβγά που είχαν 
πάρει από το κυλικείο κι ο εγιάν με τθ βοικεια του Superman ρίχνει ς’ 
αυτά λζιηερ, τα κάνει ομελζτα και τθν πετάνε ςτο πρόςωπο του 
Slenderman.  
-Άου αχ! Καίγομαι, βοικεια! φϊναξε ο Slenderman. 
Ο Απόςτολοσ ζςπαςε το ρόδι και είπε: « εφχομαι να βγάλει αχινοφσ!» 
 Ζτςι κι ζγινε. Οι δυο κακοί τουσ πάτθςαν και οφρλιαηαν από τον πόνο.  
Θ Σίντι ζχυςε μζλι πίςω τουσ και κόλλθςαν κι άλλεσ κακζσ κοφκλεσ που  
ακολουκοφςαν. Τα παιδιά ζςκαςαν ςτα γζλια. 
Ο Σταμάτθσ φόρεςε τθ μάςκα του Batman κι ζτςι ζγινε δυνατόσ ςαν 
αυτόν. Ράλεψε με τον Joker και τον νίκθςε.  
Εκτόσ από τον Slenderman που κοφτςαινε  ζρχονταν κι  άλλεσ κακζσ 
κοφκλεσ τραυματιςμζνεσ.  
Ο Στζφανοσ με τθ βοικεια του Τόξου και ο Χριςτοσ με τθ βοικεια του 
Λνδιάνου ζριχναν βζλθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

Θ Ελζνθ και θ Χρυςάνκθ άνοιξαν τθ μαγικι ομπρζλα και όλα τα παιδιά 
πιαςμζνα χζρι χζρι πζταξαν και βρζκθκαν ζξω από τθν Ονειροχϊρα. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

Χαρικαμε που ςωκικαμε όλοι και μπικαμε  ςτον πφραυλο για να 
επιςτρζψουμε. Θρεμιςαμε για λίγο όμωσ. Διαπιςτϊςαμε πωσ ζνα 
διαςτθμόπλοιο μασ  ακολουκοφςε.  
-Μζςα κα είναι ο Joker, φϊναξε θ Μαγδαλθνι. 
-Ο Slenderman και άλλεσ κακζσ κοφκλεσ, ςυμπλιρωςε θ Αναςταςία. 
Αυξιςαμε ταχφτθτα και ξαφνικά μπροςτά μασ είδαμε μια μαφρθ τρφπα. 
Τρομάξαμε αλλά δε χάςαμε τθν ψυχραιμία μασ. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
-Μιπωσ τα υπόλοιπα δϊρα κα μποροφςαν να μασ βοθκιςουν; ϊτθςε ο 
Γιάννθσ. 
 Σκεφτόμαςταν και λζγαμε τισ ιδζεσ μασ. Τότε ο Ντάςι ςκζφτθκε τθ 
μαγικι αςπίδα. Ιταν θ τελευταία μασ ελπίδα. Αποφαςίςαμε να τθ 
χρθςιμοποιιςουμε. 
Τθ ρίξαμε ςτθ μαφρθ τρφπα και φφγαμε προσ άλλθ κατεφκυνςθ. Το 
διαςτθμόπλοιο που μασ κυνθγοφςε ζπεςε πάνω ςτθ μαφρθ τρφπα κι 
αυτι... το ροφφθξε. 

 

 
Ιμαςταν ελεφκεροι.... 
Θ βόλτα μασ ιταν πολφ ωραία αλλά τελείωςε και επιςτρζψαμε όλοι μαηί 
ςτθ γθ μασ που νιϊκουμε αςφάλεια ο κακζνασ με τθν οικογζνειά του και 
τουσ φίλουσ του. 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
Συγγραφείσ-Εικονογράφοι: Αλζξανδροσ, Αναςταςία, Απόςτολοσ, 
Γιάννθσ,  Διμθτρα, Μαγδαλθνι, Ελζνθ, Ηλιάνα, Καλλιρόθ, Νίκοσ, 
Ντάςι, Όλγα, Ρεγιάν, Σίντι, Σταμάτθσ, Στζφανοσ, Χαρά, Χριςτοσ, 
Χρυςάνκθ 

 

 
 

Γενικι επιμζλεια: Η δαςκάλα τθσ Α΄2 τάξθσ: Αγγζλα Χατηθκωμά 


