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 ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ 

EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Ο Γκαγκαρού ο γάιδαροςΟ Γκαγκαρού ο γάιδαρος
και ο Απόλλο το σαλιγκάρικαι ο Απόλλο το σαλιγκάρι

μαζί ονειρεύονταιμαζί ονειρεύονται
να πάνε στο Φεγγάρι!να πάνε στο Φεγγάρι!

Τι πύραυλο να φτιάξουνΤι πύραυλο να φτιάξουν
ώς εκεί για να πετάξουν;ώς εκεί για να πετάξουν;





Διαβάζουνε βιβλία και πολλά περιοδικά:Διαβάζουνε βιβλία και πολλά περιοδικά:
«Πώς να φτιάξεις τον δικό σου πύραυλο με βεγγαλικά»,«Πώς να φτιάξεις τον δικό σου πύραυλο με βεγγαλικά»,

«Μάθε τώρα να μιλάς άπταιστα τα φεγγαρικά!»,«Μάθε τώρα να μιλάς άπταιστα τα φεγγαρικά!»,
«Πώς να φυτέψετε στο Φεγγάρι λαχανικά».«Πώς να φυτέψετε στο Φεγγάρι λαχανικά».



Την άλλη μέρα ο Γκαγκαρού τρέχει στην αγοράΤην άλλη μέρα ο Γκαγκαρού τρέχει στην αγορά
ξύλα για ν’ αγοράσει, βίδες κι άλλα υλικά!ξύλα για ν’ αγοράσει, βίδες κι άλλα υλικά!





«Μα τι κάνεις, Γκαγκαρού;»«Μα τι κάνεις, Γκαγκαρού;»
ο Απόλλο τον ρωτάει.ο Απόλλο τον ρωτάει.

«Σχέδια κάνω για να βρω τι πύραυλο θα φτιάξουμε,«Σχέδια κάνω για να βρω τι πύραυλο θα φτιάξουμε,
στο Φεγγάρι γρήγορα μαζί για να πετάξουμε!στο Φεγγάρι γρήγορα μαζί για να πετάξουμε!

Μπορεί κάποιος να μου πειΜπορεί κάποιος να μου πει
πόσο απέχει το Φεγγάρι από τη Γη;»πόσο απέχει το Φεγγάρι από τη Γη;»

«Γκαγκαρού, από εδώ το βλέπω στα μάτια μου μπροστά.«Γκαγκαρού, από εδώ το βλέπω στα μάτια μου μπροστά.
Μπορώ να το πιάσω, δεν είναι μακριά!»Μπορώ να το πιάσω, δεν είναι μακριά!»



Ο Γκαγκαρού πριονίζει και τρυπάει,Ο Γκαγκαρού πριονίζει και τρυπάει,
εργάζεται και τραγουδάει,εργάζεται και τραγουδάει,

χορεύει και μετράει!χορεύει και μετράει!
Όλους τους γρίφους λύνειΌλους τους γρίφους λύνει
για να πάνε στη Σελήνη!για να πάνε στη Σελήνη!

Θέλει να δημιουργήσει τον σουπερυπέρτατο, Θέλει να δημιουργήσει τον σουπερυπέρτατο, 
τον καταπληκτικοτερότερο, τον καταπληκτικοτερότερο, 

τον απιθανοτερότατο,τον απιθανοτερότατο,
τον πιο υπερμοναδικοφανταστικό, τον πιο υπερμοναδικοφανταστικό, 

τον αστραποβολιδοτερότερο τον αστραποβολιδοτερότερο 
και σίγουρα τον καινουργιοτερότατο πύραυλο!και σίγουρα τον καινουργιοτερότατο πύραυλο!

Κωδ. μηχ/σης 12.594

Ο Γκαγκαρού ο γάιδαρος Ο Γκαγκαρού ο γάιδαρος 
και ο Απόλλο το σαλιγκάρικαι ο Απόλλο το σαλιγκάρι

ονειρεύονται να πάνε στο Φεγγάρι!ονειρεύονται να πάνε στο Φεγγάρι!
Να φτιάξουνε μια σκάλα, ένα ασανσέρ ή έναν καταπέλτη;Να φτιάξουνε μια σκάλα, ένα ασανσέρ ή έναν καταπέλτη;

Τελικά αποφάσισαν:Τελικά αποφάσισαν:
Μια λύση μόνο υπάρχει! Μια λύση μόνο υπάρχει! 

Τον δικό τους πύραυλο θα ετοιμάσουν Τον δικό τους πύραυλο θα ετοιμάσουν 
και στο Φεγγάρι θα πετάξουν!και στο Φεγγάρι θα πετάξουν!

Ή όχι;Ή όχι;


