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ΠΕΙΤΕ ΕΝΆ ΜΕΓΆΛΟ

στον 8χρονο
«ΓΕΙΆ!»

ΆΛΕΞΗ

ΤΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΡΩΩΝ.
Μπορεί να έχουν πάρει σύνταξη, αλλά στα μάτια του Αλέξη 
εξακολουθούν να είναι είναι υπερήρωες.

Παλιά ήταν Ήρωες ΧΟΠΑ, αλλά επειδή πλέον σταμάτησαν, 
ο Αλέξης τους λέει

ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ.

Μοιάζει με κάθε άλλο 8χρονο, αλλά ο Αλέξης 
είναι το εγγόνι

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΆΠΟ ΤΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ 
ΤΟΥ ΆΛΕΞΗ 
ΕΙΝΆΙ Ο  
ΠΕΤΡΟΣ, ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ, 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΕΓΕΤΆΙ 
ΧΆΡΗΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΆΙ ΤΕΛΟΣ 

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΟΛΓΆ ΤΗΝ 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΆ.

ΠΆΠΠΟΥΔΕΣ ΣΟΥ ΣΆΝ

ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ;
ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟΥΣ

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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O Κακός Θρόμβος είναι ένας 
κακός που επιτίθεται στον 
εγκέφαλο και προκαλεί ζημιά.

Έτσι ο εγκέφαλος του 
ατόμου δεν παίρνει οξυγόνο 
και θρεπτικές ουσίες.

Μοιάζει λίγο με καρδιακή προσβολή, αλλά στον 
εγκέφαλο. 

Το κλειδί για να νικήσουμε τον Κακό Θρόμβο 
είναι να ζητήσουμε βοήθεια όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα.

Αυτοί οι τρεις ήταν γενναίοι και πολύ γρήγοροι, 

Συνεπώς το άτομο μπορεί 
να εμφανίσει ένα από τα 112 

συμπτώματα εγκεφαλικού.

    ΟΤΆΝ ΔΟΥΛΕΥΆΝ 
ΣΆΝ ΗΡΩΕΣ ΧΟΠΆ,  
 ΠΟΛΕΜΟΥΣΆΝ 
ΕΝΆΝ ΕΧΘΡΟ ΠΟΥ   
  ΛΕΓΕΤΆΙ 

ΚΆΚΟΣ 
ΘΡΟΜΒΟΣ

Όταν επιτίθεται, σταματάει 
την κυκλοφορία του αίματος 

στον εγκέφαλο.

  ΚΆΙ Ο ΆΛΕΞΗΣ ΕΥΧΕΤΆΙ ΝΆ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΙ ΆΥΤΟΣ ΝΆ ΗΤΆΝ 
ΧΟΠΆ ΉΡΩΆΣ ΟΠΩΣ ΆΥΤΟΙ.

 

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ

98



ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 

ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Το πρόβλημα με τον Αλέξη είναι ότι είναι ΠΟΛΥ ΆΡΓΟΣ και 
πάντα φτάνει καθυστερημένος. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Αλέξης 
μπήκε σε μπελάδες επειδή άργησε στο μάθημα της γυμναστικής.

Οι Υπερήρωες του Αλέξη όμως τον αγαπούν ακριβώς όπως είναι!

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΟΥ Η ΥΠΕΡΔΥΝΆΜΗ ΤΟΥ ΕΙΝΆΙ  

ΝΆ ΚΆΝΕΙ ΆΣΤΕΙΕΣ ΓΚΡΙΜΆΤΣΕΣ, 
πάντα λέει αστεία και μπορεί να κάνει τον Αλέξη να γελά τόσο πολύ που να πονά 
η κοιλιά του!

Πριν από λίγο καιρό, οι δυο τους έβγαζαν selfie και κάναν 
περίεργες γκριμάτσες και ο Αλέξης στραβοπάτησε στο πατίνι 
του, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος. Καθώς 
έπεφτε, πήρε τον Πέτρο το Πρόσωπο μαζί του και έπεσαν και 
οι δύο φαρδιά πλατιά στο πάτωμα.

«ΆΚΟΜΆ ΚΙ ΕΝΆ ΣΆΛΙΓΚΆΡΙ ΘΆ ΕΦΤΆΝΕ  

  ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΆ ΆΠΟ ΣΕΝΆ, ΆΛΕΞΗ!» του είπε ο δάσκαλος.

ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΆΥΤΟ ΤΟ ΆΣΤΕΙΟ 
ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΜΆΣ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ ΤΟΥ ΡΙΞΕΤΕ 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΙΆ ΜΆΤΙΆ 
στο www.fastheroes.com 

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ

1110



«Αλέξη, θες να σου πω ένα αστείο;» ρωτά ο Πέτρος το Πρόσωπο.

«Ναι, παππού Πέτρο!» απαντά ο Αλέξης.

«ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΜΆΥΡΟ ΚΆΙ ΕΧΕΙ ΆΥΤΙΆ; »  
   «ΔΕΝ ΞΕΡΩ, ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΜΆΥΡΟ ΚΆΙ ΕΧΕΙ ΆΥΤΙΆ; » 
        «ΤΟ ΚΟΥΝΕΛ!»

«Πώς θα χρησιμοποιούσες το πρόσωπό σου για να πολεμήσεις τον 
Κακό Θρόμβο, παππού Πέτρο;» ρωτά ο Αλέξης.

«Κρύβω το πρόσωπό μου για να μην με γνωρίσει ο Κακός 
Θρόμβος, Αλέξη. Για πες μου, το πρόσωπό μου έχει πέσει από 

τη ΜΙΑ πλευρά;»

 Ο Πέτρος το Πρόσωπο πάντα ρωτά τον Αλέξη 
την ίδια ερώτηση.

Ο Αλέξης κοιτά τον Πέτρο και 
βλέπει ότι το πρόσωπό του 
μοιάζει εντάξει. 

«Όχι, παππού Πέτρο, το 
πρόσωπό σου είναι όμορφο 
όπως πάντα!»

Ο Πέτρος πλησιάζει τον Αλέξη για να τον γαργαλήσει και μετά του λέει

     «Οι γκριμάτσες είναι αστείες και διασκεδαστικές, αλλά να θυμάσαι 

ΆΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΆΠΟΙΟΥ ΞΆΦΝΙΚΆ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗ ΜΙΆ ΠΛΕΥΡΆ,

πρέπει να υποψιαστείς ότι ο ΚΆΚΟΣ ΘΡΟΜΒΟΣ 
προκαλεί εγκεφαλικό και να καλέσεις

ΆΜΕΣΩΣ. 
Θα έρθει ένα ασθενοφόρο για να βοηθήσει.

τον ΜΆΓΙΚΟ ΆΡΙΘΜΟ

112 
«Με τους ΧΟΠΑ Ήρωες να έχουν 
πλέον αποσυρθεί, χρειαζόμαστε 
κι άλλους σαν κι εσένα να μας 
βοηθήσουνε να καταπολεμήσουμε 
τον Κακό Θρόμβο.

λέει γελώντας ο Πέτρος το Πρόσωπο. 

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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«Αλλά πώς θα ΘΥΜΆΜΆΙ πώς  
να αναγνωρίζω ένα εγκεφαλικό που  
προκαλεί ο Κακός Θρόμβος;» ρώτησε 
ανήσυχος ο Αλέξης.  

«Απλά να θυμάσαι τον 

ΜΆΓΙΚΟ ΆΡΙΘΜΟ 112 
και να σκεφτείς εμένα» απάντησε ο  
παππούς Πέτρος. Ο Αλέξης κατσούφιασε 
και φαινόταν μπερδεμένος. 

«Μα πώς θα με βοηθήσει να θυμηθώ το να 
σκέφτομαι εσένα και τον μαγικό αριθμό;» 
ρώτησε ο Αλέξης.

112

ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2 

ΧΆΡΗΣ 
ΤΟ ΧΕΡΙ

Ο Αλέξης περνά πάντα τέλεια με 
τους Υπερήρωές του. Μόλις χτες 
ήταν με τον Χάρη το Χέρι. 

Ο Χάρης είναι τόσο δυνατός 
που μπορεί να πάρει τον Αλέξη 
στην παλάμη του και να τον 
σηκώσει ψηλά. 

«ΕΙΝΆΙ ΠΟΛΥ ΆΠΛΟ»,  
είπε ο Πέτρος το Πρόσωπο με ένα χαμόγελο,  
«η υπερδύναμή μου είναι το πρόσωπό μου, σωστά;» 

Απλά, λοιπόν, σύνδεσε το πρόσωπο με το πρώτο 
1 στον μαγικό αριθμό 112 και θα θυμάσαι ότι αν 
1 πλευρά του προσώπου κάποιου ξαφνικά αρχίζει 
να πέφτει, πρέπει να σκεφτείς το εγκεφαλικό και να  
καλέσεις αμέσως το 112.» 

«Αυτό είναι πολύ έξυπνο» σκέφτηκε  
ο Αλέξης ακουμπώντας το χέρι  
του στη μια πλευρά του δικού  
του προσώπου.

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Το κάνει συχνά αυτό, όταν κάνει τις 
ασκήσεις γυμναστικής του.

Ο Αλέξης πάει πάνω κάτω, πάνω κάτω, 
ξεκαρδισμένος στα γέλια. 

Ξέρει ότι ο παππούς Χάρης όχι μόνο 
μπορεί να τον σηκώσει ψηλά με τα 
μπράτσα του, αλλά πολύ συχνά του 
φτιάχνει και τη διάθεση και τον κάνει 
να νιώθει όμορφα επειδή τον αγαπά 
πολύ.

Αλλά χτες ο Αλέξης δεν ξεκαρδίστηκε καθόλου 
όταν η μπάλα του κατέληξε στον δρόμο 
μπροστά στο σπίτι του, την ώρα που ο Χάρης 
πάρκαρε το αυτοκίνητό του.

Ο Αλέξης φώναξε 

και σήκωσε ψηλά τα χέρια του για 
να σταματήσει τον Χάρη και να μην 
πατήσει την μπάλα, αλλά ήταν αργά.

Τι τέλειο νομίζετε ότι έκανε ο Χάρης 
το Χέρι;

«Η ΜΠΆΛΆ!»

ΕΙΔΆΤΕ ΆΥΤΟ ΤΟ ΞΕΚΆΡΔΙΣΤΙΚΟ 
ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΆΣ; 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ «ΤΡΟΜΆΚΤΙΚΗ» 
ΚΆΜΠΙΆ! www.fastheroes.com 

ΚΆΙ Η ΜΠΆΛΆ ΤΟΥ ΆΛΕΞΗ    
   ΕΦΥΓΕ ΆΠΟ ΚΆΤΩ!

ΒΓΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΆ ΆΠΟ ΤΟ ΆΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 

ΚΆΙ ΤΟ ΣΗΚΩΣΕ ΜΕ ΕΝΆ ΜΟΝΟ ΧΕΡΙ

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Το πρόβλημα ήταν ότι, εκτός 
από την μπάλα, κάτω από το 
αυτοκίνητό του ήταν

Τώρα, μπορεί ο Χάρης να είναι μεγάλος 
και δυνατός, αλλά φοβάται πολύ τα 
ζουζούνια, και, όταν είδε τη μικρή 
κάμπια, φοβήθηκε τόσο πολύ που 
πήδηξε ψηλά και πέταξε το αυτοκίνητό 
του στον αέρα.

Το αυτοκίνητο του Χάρη 
χτύπησε με δύναμη το 
απέναντι αυτοκίνητο 
και ενεργοποίησε 
τον συναγερμό του, 
δημιουργώντας ακόμη περισσότερο χάος!

Ο θόρυβος έκανε την μικρή κάμπια να 
προσποιηθεί πως πέθανε και να πέσει στο 
έδαφος.

«Είσαι τόσο δυνατός, παππού Χάρη!»

Ο Αλέξης λέει αργότερα που 
ξαναβλέπει τον Υπερήρωά του.  
«Σε βοήθησε η υπερδύναμή σου 
όταν πολέμησες τον Κακό Θρόμβο;»

«Ναι, σίγουρα με βοήθησε, αλλά 
πάντα ανησυχούσα μήπως ο Κακός 
Θρόμβος κλέψει τη δύναμη από 
ένα από τα χέρια μου, κάνοντάς 
το αδύναμο. Δεν θα ήμουν τόσο 
δυνατός τότε.»

«Ο Κακός Θρόμβος είναι πολύ 
ύπουλος, έτσι δεν είναι;» ρωτά ο 
Αλέξης ανήσυχα.

   Φυσικά και είναι, και γι' αυτό 
είναι σημαντικό να προσέχουμε τα 
σημάδια όταν κάτι δεν πάει καλά 
με αυτόν.

μια ΜΙΚΡΗ ΠΡΆΣΙΝΗ ΚΆΜΠΙΆ.

  ΤΟ 
ΆΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  
  ΠΕΤΆΞΕ

                         ΨΗΛΆ ΣΤΟΝ ΆΕΡΆ ΚΆΙ Π
ΡΟ

ΣΓ
ΕΙ

ΩΘ
ΗΚ

Ε 
ΠΆ

ΝΩ
 Σ

Ε 
ΕΝ

Ά 
ΠΆ

ΡΚ
ΆΡ

ΙΣ
ΜΕΝ

Ο ΆΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΆΛ
Λ

Η ΆΚΡΗ ΤΟΥ Δ
ΡΟΜ

ΟΥ.

   ΝΆ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΆΝ ΚΆΠΟΙΟΣ 
ΞΆΦΝΙΚΆ ΦΆΙΝΕΤΆΙ ΝΆ 
ΕΧΕΙ ΧΆΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΥΝΆΜΗ 
ΕΝΟΣ ΆΠΟ ΤΆ ΧΕΡΙΆΤΟΥ, 

“

ΚΆΙ ΘΆ ΕΡΘΕΙ ΕΝΆ ΆΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 
ΓΙΆ ΝΆ ΒΟΗΘΗΣΕΙ “

τον ΜΆΓΙΚΟ ΆΡΙΘΜΟ 112

ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ 
ΚΆΛΕΣΕΙΣ

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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11 2
«ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΘΆ ΤΟ ΘΥΜΆΜΆΙ ΆΥΤΟ»,

φωνάζει χαρούμενα ο Αλέξης.

«Θα σκέφτομαι τον μαγικό αριθμό 
112 και θα συνδέσω το δεύτερο 1 στον 
αριθμό 112 με τη δική σου υπερδύναμη, 
παππού Χάρη.

Έτσι, θα θυμάμαι ότι αν το 1 χέρι ξαφνικά 
χάσει τη δύναμή του, πρέπει να σκεφτώ ότι 
ο Κακός Θρόμβος προκαλεί εγκεφαλικό και 
να καλέσω το 112 αμέσως.»

«Αυτό είναι πανέξυπνο» είπε ο παππούς 
Χάρης καθώς σήκωνε τον Αλέξη σε μια 
μεγάλη αγκαλιά.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ 3 

ΟΛΓΆ 
Η ΟΜΙΛΗΤΡΙΆ

Η τρίτη Υπερηρωίδα του Αλέξη 
είναι η Όλγα η Ομιλήτρια.

Η Όλγα τους μαγεύει όλους με 
την ομιλία της και αυτή είναι η 
υπερδύναμή της.

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Η ομιλία της Όλγας είναι τόσο 
απίστευτα όμορφη και δυνατή που 
μπορεί πραγματικά να σπάσει τζάμια!

Τις προάλλες, ο Αλέξης και η Όλγα ήταν 
στο αυτοκίνητο τρώγοντας παγωτό και 
ακούγοντας ραδιόφωνο, όταν άρχισε 
να παίζει το αγαπημένο τραγούδι της 
Όλγας. 

Στην αρχή, άρχισε να σιγοτραγουδά, 
αλλά όσο περισσότερο το απολάμβανε, 
τόσο

Αμέσως μετά, το παρμπρίζ του αυτοκινήτου 

σε χίλια μικρά κομμάτια.

Ευτυχώς, ήταν και οι δύο καλά και ο Αλέξης 
άρχισε να γελά. 

ΞΕΡΆΤΕ ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΆΝΘΡΩΠΟΙ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΆ ΣΠΆΣΟΥΝ 
ΤΖΆΜΙΆ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΚΆΙ ΤΗΝ 
ΟΜΙΛΙΆ ΤΟΥΣ;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΆΙ Η ΟΜΙΛΙΆ ΝΆ ΕΙΝΆΙ ΥΠΕΡΔΥΝΆΜΗ;
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΆ ΝΆ 
ΆΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΆΠΙΣΤΕΥΤΗ 
ΟΜΙΛΙΆ ΤΗΣ ΓΙΆΓΙΆΣ ΌΛΓΆΣ  
www.fastheroes.com 

πιο ΔΥΝΆΤΆ
ΤΡΆΓΟΥΔΟΥΣΕ.

 ΈΣΠΆΣΕ

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Αργότερα, ρωτά ο Αλέξης,

«Ναι, αυτός ο κακός μπορεί να κάνει 
την ομιλία μου περίεργη και δεν θα 
μπορώ να σου διαβάσω παραμύθια 
τόσο καλά.»

Ο Αλέξης απαντά, «Αλλά μου διαβάζεις 
πολύ καλά τα παραμύθια, γιαγιά 
Όλγα, γιατί λες όμορφα τις λέξεις. 
Πραγματικά έχεις μια αγγελική ομιλία.

Για αυτό σε λένε Όλγα η Ομιλήτρια;»   

«Ναι, αγαπημένε μου Αλέξη.»  

 Εγώ θα σε βοηθήσω όταν ο 
Κακός Θρόμβος επιτεθεί, γιαγιά 
Όλγα.

Ο παππούς Πέτρος μου είπε έναν 
έξυπνο τρόπο να θυμάμαι πώς να 
αναγνωρίζω τον Κακό Θρόμβο.

Θα συνδέσω τον αριθμό 2 στον 
μαγικό αριθμό 112 με τα 2 χείλη 
που παράγουν ομιλία και θα 
σκεφτώ εσένα γιαγιά. 

Έτσι...

  «ΓΙΆΓΙΆ ΌΛΓΆ  , ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΆΚΟΣ ΘΡΟΜΒΟΣ   
       ΝΆ ΠΕΙΡΆΞΕΙ ΤΗΝ       
       ΌΜΟΡΦΗ ΟΜΙΛΙΆ ΣΟΥ; »

“

ΆΝ
 ΔΥΟ ΧΕΙΛΗ  ΞΆΦΝΙΚΆ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΆ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΚΆΘΆΡΆ,

“
Θα ΘΥΜΆΜΆΙ ΝΆ 
  ΚΆΛΕΣΩ ΤΟ 112     
       ΆΜΕΣΩΣ.

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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«Είμαι περήφανος για σένα, αγαπημένε μου, 
τι θα έλεγες να πάμε να πάρουμε άλλο ένα 
παγωτό;»

«Μόνο αν δεν ανοίξουμε το ράδιο αυτήν τη 
φορά» αστειεύεται ο Αλέξης αγκαλιάζοντας 
τη γιαγιά του.  

Αργότερα την ίδια μέρα, όταν επιστρέφει 
σπίτι, ο Αλέξης αναστενάζει 

Περνά πάντα τέλεια με όλους τους 
Υπερήρωές του και τους αγαπά τόσο 
πολύ. Ο Αλέξης θέλει να μπορεί να τους 
βοηθήσει αν τον χρειαστούν κάποια 
ημέρα. 

«Αλλά δεν είμαι αρκετά 
γρήγορος, για να γίνω 
ΧΟΠΑ Ήρωας. Είμαι 
πάντα αργός και 
καθυστερώ για τα πάντα.

Πώς θα γίνω σαν τους 
Υπερήρωές μου;»

Ο Αλέξης πέφτει στο κρεβάτι 
και αποκοιμιέται.

Το πρωί ξεκινά νωρίς και πάει να 
επισκεφτεί τον παππού Πέτρο.

“       ΕΥΧΟΜΆΙ ΝΆ ΜΠΟΡΟΥΣΆ 
ΚΙ ΕΓΩ ΝΆ ΕΙΜΆΙ ΧΟΠΆ 
ΉΡΩΆΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ 
ΜΟΥ, ΓΙΆ ΝΆ ΜΠΟΡΩ ΝΆ  
ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΩ

ΆΝ Ο ΚΆΚΟΣ ΘΡΟΜΒΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ. “

ZZZ
ZZZZZZZ

ΚΕΦΆΛΆΙΟ 4 

ΆΛΕΞΗΣ 
ΆΜΕΣΩΣ
Το επόμενο πρωί ο Αλέξης  
ξυπνά και μόλις τελειώνει το  
πρωινό του, τρέχει στο σπίτι  
του Πέτρου το Πρόσωπο.

Ο Πέτρος λέει, «Έλα Αλέξη,  
θα σε σπρώξω στην κούνια.»

Ο Αλέξης απαντά ενθουσιασμένος 
«Ναι! Έρχομαι, παππού Πέτρο!» 

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Ο Αλέξης ξέρει ότι όταν ο 
παππούς Πέτρος τον σπρώχνει 
στην κούνια τον αφήνει να πάει 
τόσο ψηλά που σχεδόν ακουμπά 
τον ουρανό.

Μετά από λίγη ώρα ο Πέτρος λέει, 
«Κουράστηκα λιγάκι! Ας βρούμε 
κάτι πιο ήρεμο να κάνουμε, 
Αλέξη.»

Ο Αλέξης φωνάζει πολύ δυνατά

Χωρίς καμιά προειδοποίηση ο Πέτρος 
ρίχνει τη φωτογραφία και πέφτει στα 
γόνατα, με το ένα του χέρι να μην έχει 
καθόλου δύναμη.

Το κουτί με τα αναμνηστικά πέφτει στο 
πάτωμα.

«Παππού Πέτρο! Τι συμβαίνει;» φωνάζει 
ο Αλέξης προσπαθώντας να μην 
πανικοβληθεί. 

Ο παππούς Πέτρος δεν μπορεί να πει  
στον Αλέξη τι να κάνει, γιατί τα δύο 
του χείλη δεν βγάζουν σωστή ομιλία.  

Ξαφνικά, 

έρχεται στο μυαλό του Αλέξη.

Πάνε μέσα και ο Αλέξης κάθεται δίπλα 
στον παππού Πέτρο στο μπράτσο της 
πολυθρόνας του Πέτρου.

Ο παππούς Πέτρος κρατά μια φωτογραφία 
που δείχνει τους τρεις ΧΟΠΑ Ήρωες μαζί. Ο 
Αλέξης απολαμβάνει όλες τις ηρωικές τους 
ιστορίες. 

ΞΆΦΝΙΚΆ,  
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΜΙΆΣ 
ΠΡΟΤΆΣΗΣ, Ο ΆΛΕΞΗΣ  
ΠΆΡΆΤΗΡΕΙ 
ΟΤΙ ΚΆΤΙ ΔΕΝ 
ΠΆΕΙ ΚΆΛΆ.

Ο ΆΛΕΞΗΣ ΚΟΙΤΆ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
ΚΆΙ ΒΛΕΠΕΙ ΌΤΙ ΈΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΆΠΟ ΤΗ ΜΙΆ ΠΛΕΥΡΆ

«ΆΣ ΚΟΙΤΆΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ 
ΜΕ ΤΆ ΆΝΆΜΝΗΣΤΙΚΆ ΣΟΥ!» 

Ο ΜΆΓΙΚΟΣ ΆΡΙΘΜΟΣ 112

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Θυμάται ότι ο παππούς Πέτρος του είπε να 
συνδέσει το πρώτο 1 με αυτόν και να κοιτά τη 

Σκέφτηκε τον παππού Χάρη και τον 
δεύτερο αριθμό 1 μόλις είδε το 

1
1

ΣΤΡΆΒΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ
ΆΔΥΝΆΜΟ  
ΧΕΡΙ

ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΗ 
ΟΜΙΛΙΆ

και σκέφτηκε τη γιαγιά Όλγα όταν 
κατάλαβε ότι τα

2 
ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΆΝ ΚΆΙ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΆ ΒΓΆΛΕΙ ΣΩΣΤΗ  OMIΛΙΆ. 

ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
ΞΆΦΝΙΚΆ ΝΆ ΕΙΝΆΙ ΠΟΛΥ

ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΆΔ
ΥΝΆΜ

Ο,

ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Ο Αλέξης παίρνει το μαξιλάρι από την 
πολυθρόνα και το βάζει στο πάτωμα.

«Ξάπλωσε παππού Πέτρο και ακούμπησε 
το κεφάλι σου στο μαξιλάρι.»

Ο Αλέξης βεβαιώνεται ότι το κεφάλι του 
Πέτρου είναι πάνω στο μαλακό μαξιλάρι 
και μετά πιάνει το τηλέφωνό του.

Λέει στο άτομο στο τηλέφωνο ότι το 

του είναι Αλέξης και ότι νομίζει ότι 
ο παππούς του παθαίνει

είναι οδός Δεινοπούλου 22, για να μπορούν 
να στείλουν αμέσως το ασθενοφόρο. 

Μόλις φτάνει το ασθενοφόρο, ο Αλέξης τους 
δείχνει που είναι ο παππούς Πέτρος και τον 
παίρνουν στο νοσοκομείο. 

Έρχεται η γιαγιά Όλγα για να δει αν 
ο Αλέξης είναι καλά.

και ότι η

Ο ΆΛΕΞΗΣ ΜΕΝΕΙ ΔΙΠΛΆ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΆΙ ΚΆΛΕΙ ΤΟ 112, 

ΓΡΗΓΟΡΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

ΟΝΟΜΆ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΓΚΕΦΆΛΙΚΟ

 ΠΆΡΆΜΕΝΟΝΤΆΣ ΗΡΕΜΟΣ ΆΛΛΆ ΜΕ

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Μια εβδομάδα αργότερα, ο Αλέξης χαζεύει 
άσκοπα τριγύρω στο σπίτι του Πέτρου. 

Ο Αλέξης σκέφτεται πώς να είναι ο παππούς 
Πέτρος;

Μήπως έκανα κάποιο λάθος; Μπορεί να έπρεπε 
να κάνω πιο γρήγορα όταν τον βοήθησα.

Ακούει ένα αυτοκίνητο στον δρόμο και κοιτά 
από τη γωνία. Ο παππούς Πέτρος γύρισε σπίτι!

Ο Πέτρος τον αγκαλιάζει σφιχτά 
και χαμογελά. 

«Έλα, θέλω να σου δώσω κάτι, 
Αλέξη.» 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ 5 

ΆΛΕΞΗΣ 
Ο ΧΟΠΆ ΉΡΩΆΣ

«ΠΆΠΠΟΥ! ΠΆΠΠΟΥ!» 
ΦΩΝΆΖΕΙ Ο ΆΛΕΞΗΣ, 
ΤΡΕΧΟΝΤΆΣ ΣΤΗΝ 
ΆΓΚΆΛΙΆ ΤΟΥ ΠΆΠΠΟΥ 
ΤΟΥ.

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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Ο Πέτρος παίρνει τον Αλέξη από το χέρι 
και πάνε μαζί στο σαλόνι. Σηκώνει το 
κουτί με τα αναμνηστικά του και ψάχνει 
να βρει κάτι.

Ο Αλέξης κοιτά και βλέπει στα χέρια του 
παππού του τη μάσκα των ΧΟΠΑ Ηρώων του 
Πέτρου το Πρόσωπο.

«Για μένα; Δεν είμαι ΧΟΠΑ Ήρωας!»

Ο Πέτρος βάζει τη μάσκα στον Αλέξη και λέει, 

ΝΆΙ, ΕΙΣΆΙ.
ΜΟΥ ΈΣΩΣΕΣ ΤΗ ΖΩΗ 
ΠΟΥ ΘΥΜΗΘΗΚΕΣ  
ΤΟΝ ΜΆΓΙΚΟ ΆΡΙΘΜΟ 112, 
και αναγνώρισες σωστά όλα τα σημάδια 
του Κακού Θρόμβου που προκάλεσε το 
εγκεφαλικό μου.

ΕΙΣΆΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΆΣ ΧΟΠΆ 
ΉΡΩΆΣ.
Ο Αλέξης είναι τόσο χαρούμενος που κάθεται 
και πάλι με τον αγαπημένο του παππού στην 
πολυθρόνα του.

“

Ά, ΆΥΤΟ ΈΨΆΧΝΆ, ΛΕΕΙ.

«ΆΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΆ ΣΟΥ 
ΔΩΣΩ, ΆΛΕΞΗ.

“
“ “

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ

3736



Ξέρεις κάτι; Από τότε ο Αλέξης έχει κι 
αυτός μια δική του υπερδύναμη. 

Είναι πάρα πολύ γρήγορος, δεν αργεί 
ποτέ ούτε καθυστερεί πια.

Ακόμη και ο δάσκαλός του πλέον τον 
φωνάζει 

ΆΛΕΞΗΣ  
Ο ΆΜΕΣΩΣ 

Ο Κακός Θρόμβος έχει πλέον έναν νέο 
ΧΟΠΑ Ήρωα να ανταγωνιστεί.

και να συνδέσεις κάθε αριθμό με 
την υπερδύναμη καθενός από τους 
Υπερήρωες του Αλέξη. Ποιος ξέρει, 
μπορεί μια μέρα να σώσεις τη ζωή του 
δικού σου Υπερήρωα, όπως ο Αλέξης.

Το ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΆ ΚΆΝΕΙΣ ΕΙΝΆΙ ΝΆ 
ΘΥΜΆΣΆΙ ΤΟΝ ΜΆΓΙΚΟ 
ΆΡΙΘΜΟ 112

  ΘΆ ΓΙΝΕΙΣ 
ΚΙ ΕΣΥ ΧΟΠΆ 
ΉΡΩΆΣ; 

ΔΕΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
ΠΟΥ Ο ΆΛΕΞΗΣ ΔΙΆΣΚΕΔΆΖΕΙ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ ΤΟΥ, 
ΓΙΆΤΙ ΕΙΝΆΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ 
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΆΠΟ ΆΥΤΟΥΣ. 
www.fastheroes.com

‹ ΠΙΣΩ ΣΤΆ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ
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www.fastheroes.com

ΜΗΝ ΆΦΗΣΕΙΣ ΤΆ ΕΓΚΕΦΆΛΙΚΆ ΝΆ 
ΒΛΆΨΟΥΝ ΆΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΆΓΆΠΆΣ.  

ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΆ ΚΆΙ 
ΓΙΝΕ ΗΡΩΆΣ.

Με την αναγνώριση του Με την υποστήριξη του
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